WARSZTATY JĘZYKOWE LONDYN-WINDSOR-HAMPTON COURT.
1 dzień sobota
Zbiórka, wyjazd ok. godz. 10.30. Przejazd przez Polskę, Niemcy, Holandię, Belgię do
Francji.
2 dzień niedziela
Przeprawa do Dover, gdzie przywita nas zamek Dover położony na słynnych Białych
Klifach Albionu, których wysokość dochodzi do 110 m n.p.m.
Przejazd do Londynu. Zwiedzanie: The City of Westminster – ‘centrum władzy’ Spacer
obok siedziby parlamentu Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey – gdzie
koronowani są władcy Zjednoczonego Królestwa, St James’s Park prowadzący do
Buckingham Palace, Trafalgar Square, National Gallery – zadania w języku angielskim.
Podczas przejazdów korzystamy z londyńskich środków transportu miejskiego.
Przejazd do rodzin, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3 dzień poniedziałek
Śniadanie w rodzinie, lunch w formie suchego prowiantu
The City of London: zwiedzanie Tower of London – zadania w języku angielskim,
Museum of London – zadania językowo-kulturowe w języku angielskim.
Spacer/przejazd przez The City: St Paul’s Cathedral, Mansion House, Bank of England.
London Eye I panorama miasta z wysokości 137 metrów . Wizyta w Muzeum Historii
Naturalnej 
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień wtorek
Śniadanie u rodziny, lunch w formie suchego prowiantu.
Royal Windsor – wycieczka objazdowa, z komentarzem w języku angielskim,
doubledeckerem: przejazd od zamku po przez stary Windsor do Eton – ekskluzywnej
szkoły założonej w czasach króla Henryka VI. Hampton Court – zwiedzanie rezydencji
pałacowej i bajecznych ogrodów z labiryntem zieleni. Zadania językowe podczas
zwiedzania.
Obiadokolacja u rodzin, nocleg

WARSZTATY JĘZYKOWE LONDYN-WINDSOR-HAMPTON COURT
5 dzień środa
Śniadanie u rodzin, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: zwiedzanie British Museum – zadania językowe, spacer na Oxford Street, wizyta
w Madame Tussaud’s – słynnym Gabinecie Figur Woskowych.
Obiadokolacja u rodzin, nocleg.
6 dzień czwartek
Śniadanie u rodziny, lunch w formie suchego prowiantu.
Rejs statkiem po Tamizie. Wizyta w Shakespeare’s Globe – zwiedzanie z komentarzem
w języku angielskim, Millennium Foot Bridge – ‘Most Harry’ego Potter’a’, przejazd
kolejką lub pociągiem, ciepły lunch przed wyjazdem.
Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd do Dover i przeprawa* na kontynent.
Przejazd przez Europę do Polski.
*Przeprawa promowa lub Eurotunelem.
7 dzień piątek
Przyjazd do Warszawy w godzinach popołudniowych.
Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu.
Świadczenia:
1.
2.
3.
4.

Ubezpieczenie NNW i KL
Przejazd komfortowym autokarem
4 noclegi w rodzinach brytyjskich
Wyżywienie w rodzinach brytyjskich: 4 obiadokolacje, 4 śniadania, 4 lunche w
formie suchego prowiantu
5. Program turystyczny oraz językowo-kulturowy przygotowany dla Państwa grupy:
zadania językowe, zwiedzanie w języku angielskim, materiały językowe.
6. Opiekę pilota-przewodnika podczas pobytu na Wyspach
7. Ciepły lunch przed wyjazdem z Londynu.
Koszt: 1410 pln + 115GBP
TERMIN WYJAZDU: 23-29.09.2017r. oraz 30.09-6.10.2017r.

