
 ANGLIA 
– LETNI OBÓZ MŁODZIEŻOWY 

TERMIN 14-21 SIERPNIA 2020 

1 DZIEŃ: Wyjazd z miejsca zamieszkania o godzinie 13.30. Przejazd przez Niemcy, 

Holandię, Belgię do Francji. 

2 DZIEŃ: Przeprawa promowa Calais – Dover lub Eurotunel pod kanałem. Przejazd do Londynu. 

Zakwaterowanie. Pierwszy spacer po mieście m.in. London Bridge, Katedra Southwark, Teatr 

Szekspirowski, Galeria Tate Modern, Millenium Bridge, Katedra St. Paul's 

3 – 6 DZIEŃ: Londyn – zwiedzanie miasta m.in. największy i najstarszy sklep z zabawkami w Londynie - 

Hamley's, Buckingham Palace, Opactwo Westminsterskie, Domy Parlamentu z Wieżą Zegarową 

i Big Benem, Horse Guards, DowningStreet, Peron 9 i 3/4 przy stacji Kings Cross, Trafalgar 

Square, 10 Downing Street, Gwardia Konna, Tower of London, Tower Bridge, London Eye, 

Piccadilly Circus, Leicester Square, M&Ms World, Salon Lego, China Town, Oxford Street, 

Muzeum Historii Naturalnej, statek turystyczny po Tamizie. 

Program zakłada również: 

- całodniową wycieczkę do Brighton – plażowanie, zabawa w wesołym miasteczku na miejskim molo, zakupy 

w centrum handlowym, spacer słynnymi uliczkami The Lanes oraz po malowniczych klifach Seven Sisters 

7 DZIEŃ: Wykwaterowanie. W drodze powrotnej do domu zatrzymujemy się w miejscowości Canterbury

uważanej za najpiękniejsze średniowieczne miasto Anglii. Spacer główną ulicą przy górującej

nad miastem XI wiecznej Katedrze, a na koniec ostatnie zakupy w supermarkecie. 

8 DZIEŃ: Przyjazd do domu około godziny 15.00. 

Cena zawiera: Cena nie zawiera kosztów związanych 

l przejazd autokarem z realizacją imprezy: - London Eye, statek 

l przejazd Eurotunelem po Tamizie, kom. Miejska Razem ok. 50f 

l 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 

l 5 noclegów w hotelu, pokoje UWAGA!! KAŻDY UCZESTNIK MUSI 

z łazienkami oraz TV, czajnik, kawa, POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT LUB 

herbata, suszarka DOWÓD OSOBISTY NA DZIEŃ WYJAZDU 

l kadrę nauczycieli – opiekunów Z WIELKIEJ BRYTANII. 

l wycieczka całodniowa do Brighton 

l opiekę pilota pełniącego 

funkcję przewodnika 

l ubezpieczenie w firmie Signal Iduna 

(15000euro KL, 15000zł NNW, 1000 

zł bagaż) 

CENA – 1900 zł/os 



Biuro Turystyczne VOYAGE posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

nr 370 wydany przez Wojewodę Wielkopolskiego. Biuro posiada również polisę ubezpieczenia kosztów 

powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną, 

poświadczoną Certyfikatem firmy Signal Iduna o numerze M206255. Dysponujemy także bazą 

doświadczonych, licencjonowanych pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, którzy dbają o rzetelną 

realizację proponowanych przez nas programów imprez. 

Biuro Turystyczne VOYAGE specjalizuje się w organizacji wycieczek zagranicznych, m.in. do Anglii, Szkocji, 

Francji, Włoch czy Republiki Czeskiej, jednak w naszej ofercie znajdziecie Państwo również bardzo ciekawe 

propozycje wyjazdów do Karpacza, Zakopanego czy w Bieszczady. Miejsca te są oczywiście jedynie naszymi 

propozycjami i cały czas pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące innych tras, które, na Państwa 

życzenie, zostaną przez nas szczegółowo opracowane. Czas trwania wycieczki, jej program, jak i zakres 

świadczeń zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta. 

Uczestnicy naszych wycieczek zakwaterowani są w starannie opisanych w programie hotelach, 

pensjonatach bądź schroniskach młodzieżowych. 

BIURO VOYAGE przygotowało ofertę wyjazdu do Londynu na moją prośbę. 

Chciałabym zabrać Państwa Dzieci na wycieczkę po Londynie razem ze swoimi nauczycielami.

Proszę o informację zwrotną czy jesteście Państwo zainteresowani.

Pozdrawiam serdecznie 

Monika 

tel. 501-176-640 
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