
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU

Program Anglia-Londyn z zakwaterowaniem w  Medway 
to nie tylko wprowadzenie, ale także właściwe
rozwinięcie obszernego tematu jakim jest zwiedzanie 
stolicy i okolicznych miasta. 7 dni daje nam czas na 
realizację programu edukacyjnego jak i rozrywkowego.  

DZIEŃ 1 Podstawienie autokaru. Wyjazd do Anglii. 
DZIEŃ 2 Przeprawa promem lub Eurotunelem. Po 
przyjeździe do Anglii ruszamy na spotkanie majestatycznych 
 White Cliffs of Dover*, skąd rozpościera się widok na Port, 
Kanał La Manche, Zamek w Dover, a nawet w sprzyjających 
warunkach Francję. Następnie jedziemy do Medway, gdzie 
będziemy zakwaterowani podczas całej wycieczki. Po 
zakwaterowaniu jemy obiadokolację i mamy czas na 
zasłużony odpoczynek.
DZIEŃ 3 Śniadanie. Przygotowanie lunch-pakietów. Londyn
– to nasze pierwsze spotkanie ze stolicą, dlatego musi być 
ono spektakularne. Zobaczymy wszystkie miejsca, z którymi 
kojarzymy Londyn. Przejdziemy St James’s Park, 
królewskim parkiem prowadzącym do Pałacu Buckingham, 
zobaczymy Houses of Parliament, siedzibę brytyjskiego 
rządu, dowiemy się czym jest Big Ben i do czego odnosi się 
jego nazwa, przejdziemy obok Westminster Abbey, 
znanego z filmów miejsca spoczynku brytyjskich 
monarchów, ale także świadka ślubu Kate i Williama. 
London Eye*. Rejs statkiem po Tamizie* - podczas rejsu 
przepłyniemy całą trasę od London Eye aż po Tower of 
London i z powrotem słuchając opowieści angielskiego 
przewodnika. Przejdziemy ulicą Whitehall, wzdłuż której 
znajdują się budynki rządowe i miniemy Downing Street, z 
siedzibą brytyjskiego premiera, Horse Guards Parade, 
największy plac defilad w Londynie, staniemy na Trafalgar 
Square, centralnym miejskim placu upamiętniającym
wygraną brytyjskiej marynarki nad flotą Napoleona.
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#angielski #kultura #historia ŚWIADCZENIA ZAWARTE W 
CENIE
Transport komfortowym autokarem 
min. Euro 6, pilot GCT3.0 
odpowiadający za realizację 
programu, opieka nauczycieli 1:12, 
zakwaterowanie w YHA Medway - 
hostel na wyłączność, pokoje 2-5, 
jedne pokój 8os., łazienki na 
korytarzu; wyżywienie - 3 posiłki 
dziennie zgodnie z programem, 
materiały edu i zadania językowe, 
bogaty program zajęć, obejmujący 
cały dzień , ubezpieczenie TU 
Europa VIP (NNW, KL, w tym 
koszty ratownictwa i COVID, 
bagaż), gwarancję ubezp., 
fundusz gwarancyjny,  składki 
TFG, TFP, opaski ICE, chusty 
odblaskowe.

DODATKOWO PŁATNE:
koszt wejść dodatkowych;
koszty ubezpieczenia od 
rezygnacji 

KOSZT 
2149 PLN + 99 GBP/os (WEJŚCIA 
DODATKOWE) cena dla min. 38 
uczniów + 3 nauczycieli.

WEJŚCIA DODATKOWE*:
White Cliffs of Dover, London Eye,  
Rejs Statkiem po Tamizie , Gabinet 
Figur Woskowych Madame 
Tussauds, i360 Wieża Widokowa w 
Brighton- 99GBP/os*

*równowartość w PLN po kursie
NBP z dn.5.05.2023 

RATY
I RATA - 200PLN/os do 2.12.22 
II RATA - 800PLN/os do 10.03.23 
III RATA - 1149PLN/os do 10.05.23 
+ równowartość GBP w PLN  

WPŁATY
ANDRZEJ DAWID GRUPA 
CONCEPT TOURS 3.0  (Konto PLN)
80195000012006004938130001

TYTUŁ WPŁATY: Imię, nazwisko 
uczestnika, Londyn-Medway, 

Londyn-Brighton
Canterbury-Medway
White Cliffs of Dover

Angielskie
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Dzień zakończymy na China Town, charakterystycznej dzielnicy pachnącej tysiącem 
orientalnych smaków i na mieniącej się kolorami rozbłyskujących świateł, rozrywkowej 
części metropolii Leicester Square. Obiadokolacja. Realizowanie programu edukacyjno- 
językowego. 

Museum, znane z filmu ‘Noc w Muzeum’, to obowiązkowa pozycja dla wszystkich 
zainteresowanych historią naturalną naszej planety, geografią, biologią, minerałami czy 
też dinozaurami. Odwiedzimy także  Madame Tussauds*, czyli gabinet figur 
woskowych, gdzie można zobaczyć figury woskowe przedstawiające światowe gwiazdy, 
przejechać się londyńską taksówką czy zobaczyć film 4D z bohaterami Marvela. 
Zobaczymy też zielone płuca Londynu czyli Hyde Park, jeden z największych parków na 
świecie, arenę wydarzeń kulturalnych, koncertów, sportowych zmagań, skąd jesteśmy 
już o krok od Oxford Street, jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic handlowych na 
świecie. Obiadokolacja. Realizowanie programu edukacyjno-językowego.
DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch-pakietów. Wykwaterowanie. Ostatnim 
akcentem naszej wycieczki będzie wizyta w Canterbury - katedralnym miasteczku, ze 
świetnie zachowaną średniowieczną architekturą. Mimo niewielkich rozmiarów, 
Canterbury jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Anglii, przyciągając 
turystyów swoją przyjazną atmosferą. Przejazd do Folkestone i przeprawa Eurotunnelem 
lub promem. 
DZIEŃ 7 Przyjazd do Białegostoku w godzinach południowych.
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DZIEŃ 4  Śniadanie. Przygotowanie lunch- 
pakietów. Tego dnia jedziemy do Brighton,
największego nadmorskiego kurortu w Anglii, 
zwanego niebezpodstawnie nadmorskim 
Londynem. Wejdziemy na najbardziej znaną 
konstrukcję w mieście, czyli Brighton Pier, pełne 
uroku molo ze smażalniami ryb, lodziarniami, 
arkadowymi salami oraz wesołym miasteczkiem, 
wjedziemy także na wyższą niż London Eye 
wieżę widokową British Airways i360*. 
Obiadokolacja. Realizowanie programu 
edukacyjno-językowego.
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch- 
pakietów. W tym dniu odwiedzimy jeszcze inną 
część Londynu. Dzień zaczniemy od wizyty w 
Science Museum i Natural History Museum. Są 
to jedne z najczęściej odwiedzanych muzeów na 
Wyspach Brytyjskich. Science Museum stanowi 
gratkę dla fanów techniki, motoryzacji, historii 
rozwoju przemysłu. Z kolei Natural History 

7

38

G R U P A  C O N C E P T  T O U R S  3 . 0  


