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DLA:

Szkoła Podstawowa nr 8 Ruda Śląska
Agata Galwas

IMPREZA:

LONDYN I OXFORD -ŚLADAMI HARREGO POTTERA, 6 dni

TERMIN:

10.06-15.06.2019

PROGRAM:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach przedpołudniowych, nocny przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję
2 dzień:
Przyjazd do Calais w godzinach rannych, przeprawa promowa lub Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd
do Londynu.
Przez Most Westminsterski przejdziemy wprost do dzielnicy Westminster, gdzie skupia się całość
brytyjskiej władzy. Zobaczymy Parlament ze słynnym Big Benem, Opactwo Westminsterskie –
nieprzerwanie od 950 lat miejsce koronacji wszystkich władców Anglii i Wielkiej Brytanii; ulicą Whitehall,
tworzącą centrum dzielnicy rządowej, mijając Downing Street - siedzibę premierów brytyjskich,
dotrzemy do Trafalgar Square z Kolumną Nelsona. Czas wolny na wizytę w National Gallery z
imponującą kolekcją malarstwa europejskiego. Przemierzając Londyn śladami Harrego Pottera zajrzymy
na pełną antykwariatów Cecil Court, która stała się pierwowzorem ulicy Pokątnej oraz Charing Cross
Road, gdzie znajduje się wejście na filmową ulicę Pokątną, Na koniec przejażdżka na London Eye największym na świecie diabelskim kole. Zakwaterowanie i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Londynu.
Twierdza Tower of London to świadek niemalże tysiącletniej historii miasta, pełniąca rozmaite funkcje
od królewskiej rezydencji po królewskie więzienie; wizyta
w Skarbcu Koronnym pozostawi
niezapomniane wrażenia. Most Tower Bridge to z kolei jedna z architektonicznych ikon współczesnego
Londynu. Z Tower ruszamy dalej - do Katedry St. Paul's będziemy spacerować przez the City,
najstarszą część miasta, obecnie dzielnicę londyńskiej finansjery. Po drodze odwiedzimy Leadenhall
Market, jeden z najstarszych pasaży handlowych w Londynie, który wykorzystano w filmie jako część
ulicy Pokątnej; Millenium Bridge który w filmie został zniszczony przez Greybacka z śmierciożercami.
Przejazd do KING’S CROSS - budynku dworca londyńskiego, z którego wyruszał ekspres do Hogwartu,
wizyta na peronie 9¾, przejście do St Pancras InternationaL, którego fasadę wykorzystano w filmie.
Wizyta w Muzeum Figur Woskowych Maddame Tussaud's – to niepowtarzalna okazja by przytulić
swojego ulubionego celebrytę. Zamiennie proponujemy British Museum, gdzie podczas indywidualnego
zwiedzania można odbyć prawdziwą podróż w czasie i przestrzeni, podziwiając zabytki kultury i sztuki
powstałe w ciągu kilku tysięcy lat na wszystkich kontynentach.
nocleg.
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4 dzień :
śniadanie, przejazd do Warner Bros. Studio, gdzie była kręcona większość odcinków Harrego Pottera.
Podczas zwiedzania będziemy mogli poznać z bliska ściśle strzeżone tajemnice filmu, odkryć sekrety
magii, efekty specjalne, kostiumy i rekwizyty; zwiedzanie pomieszczeń Gryffindoru, Great Hall, sypialni
chłopców, chaty Hagrida, pokoju profesora Umbridge’a w Ministerstwie Magii, fasady domów ulicy
Pokątnej. Przejazd do Oxfordu, siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów , Zwiedzanie Katedry i
Christ Church College, miejsca gdzie gdzie były filmowane sceny do filmu Harry Potter (min. sceny w
jadalni), nocleg.
5 dzień:
Śniadanie,przejazd do centrum Londynu, do Pałacu Buckingham – dowiemy się jak mieszka i pracuje
królowa i kto za to wszystko płaci. Spacerem przez St. James's Park i dzielnicę St. James's (by
sprawdzić czym dla Anglików jest tradycja i co dla tutejszej arystokracji znaczy prawdziwa elegancja)
dotrzemy do Piccadilly Circus, gdzie zaczyna się londyński West End – dzielnica wszelkiej rozrywki,
podzielona na Soho, Covent Garden i Chinatown. Tam każdy znajdzie coś dla ciała i dla ducha:
najlepsze kina, rewie i teatry (w tym słynna Opera i Teatr Królewski) oraz kulinarna podróż na krańce
świata. Na zakończenie Oxford Street, przy której znajdziemy największe domy towarowe, tworzące
handlowe centrum Londynu.
wyjazd w kierunku Dover - przeprawa promowa lub Eurotunelem. Nocny przejazd przez Belgię, Holandię
oraz Niemcy.
6 dzień:
Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.
CENA przy zakwaterowaniu u rodzin:
Dla grupy min. 45 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

979,00 zł/os

Dla grupy min. 40 uczniów

+ 3 opiekunów gratis

1 049,00 zł/os

Dla grupy min. 30 uczniów

+ 2 opiekunów gratis

1 249,00 zł/os

CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem LUX
przeprawa promowa lub Eurotunelem
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE ( KL 10 000 EUR, NNW7000 PLN , BP 800
PLN)
opieka pilota
3 noclegi u rodzin angielskich
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny są
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są
zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin zróżnicowanych kulturowo i etnicznie.
Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2-4-osobowych.
3 śniadania, 3 lunche w formie suchego prowiantu, 3 obiadokolacje
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania - płatki na mleku, tosty z
dżemem, sok, herbata; lunch - 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie
suchego prowiantu); obiadokolacje - jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.
Dopłata dla osób od 18 roku życia 40 zł
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BILETY WSTĘPU 100-120 GBP
ORIENTACYJNE CENY BILETÓW ( OBOWIĄZUJĄ DO MARCA 2019)
dzieci /
studenci, seniorzy

dorośli

4,10 £za dzień
dzieci do 15 lat

8,30£ za dzień

National Gallery

bezpłatny

bezpłatny

www.nationalgallery.org.uk

British Museum

bezpłatny

bezpłatny

www.britishmuseum.org

Muzeum Historii Naturalnej

bezpłatny

bezpłatny

www.nhm.ac.uk

Greenwich

bezpłatny

bezpłatny

www.rmg.co.uk

x

x

www.royalcollection.org.uk

7 £ (do 18 lat)

14 £

www.westminster-abbey.org
bilet grupowy ze wcześniejszą
rezerwacją

19 £

22 £

www.londoneye.com
grupowy, zniżka dla dzieci tylko
do 15 lat

22 £ (do 15 lat)
24 £(16-25 lat)

32 £

www.madametussauds.com/Lon
don

13,50 £ (do 15 lat)
17 £ (16-25 lat)

24 £

http://www.hrp.org.uk/TowerOfLond
on/
bilet grupowy,

7 £ (do 17 lat)
14 £ (17-25 lat)

16 £

www.stpauls.co.uk

Rejs po Tamizie

8£

12 £

bilet grupowy,
zniżka dla dzieci do 15 lat

Oxford Christ Church
College

8£

12,5 £

www.chch.ox.ac.uk

33 £ dzieci do 15 lat

36 £

www.wbstudiotour.co.uk

* Metro 2019 r

Pałac Buckingham
Opactwo Westminster

London Eye

Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussauds
Tower

Katedra Św. Pawła

* Warner Bross

uwagi
www.tfl.gov.uk/tickets/14416.aspx

