
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl       hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. +48  91 433 81 00 

tel / fax. +48  91 4888819 

POLAND 

 
6  DNIOWA  WYCIECZKA  DO  LONDYNU 

 
TERMIN: 5-10.03.2015r                                                                                       

CENA:  1090  zł   

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 3 noclegi w hotelu sieci „Travelodge”  pod Londynem. Pokoje 3,4 osobowe z łazienkami.  

- opieka pilota – przewodnika. 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- przeprawa Eurotunelem.  

- ubezpieczenie  KL i NW.   
- 4 śniadania  i 4 obiadokolacje. 

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
-     dopłata do pokoju 2-osobowego   200 zł od osoby za cały pobyt. 

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień –Zbiórka 4.00 nad ranem ze Świnoujścia pod PKP, wyjazd ok. 4.30. 

               Przejazd  przez Niemcy, Belgię i Francję  do Calais. Przeprawa tunelem, przyjazd do Londynu w 

godzinach wieczornych, zakwaterowanie, nocleg.  

2 dzień – śniadanie, przejazd do centrum Londynu, zwiedzanie miasta  Tower Bridge, Tower, Londyńskie 

               City, Natural  History  Museum, Hyde Park, obiadokolacja. Powrót wieczorem do hotelu, nocleg. 

3 dzień – śniadanie, przejazd na zwiedzanie Londynu: zmiana wart przed pałacem Buckingham, spacer  

po centrum miasta – Trafalgar Squer, National Gallery, Westminster Abbey(z zewnątrz), House of 

Parlament(z zewnątrz), Big Ben(z zewnątrz), obiadokolacja, powrót wieczorem do hotelu, nocleg.  

4 dzień – śniadanie, przejazd do centrum Londynu, czas wolna na zakupy w centrum handlowym   

obiadokolacja. Powrót wieczorem do hotelu, nocleg. 

5 dzień – po śniadaniu rano wykwaterowanie, przejazd na dalsze zwiedzanie Londynu: British Museum, 

               Oxford Street, Katedra św. Pawła(z zewnątrz), Picadilly Circus(z zewnątrz), obiadokolacja.  

               Wyjazd z Londynu przed wieczorem, przejazd na tunel, dalszy przejazd do Polski.  

6 dzień – przewidywany powrót do Polski ok. godz. 15.00. 

  

UWAGI: 
- kieszonkowe na wstępy do obiektów oraz przejazdy komunikacja miejską pokrywają uczestnicy:  

dorośli ok. 55 Funtów. 

- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 
- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  

      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.  

 

WARUNEKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST OBOWIĄZKOWA WPŁATA 150 ZŁ OD 

OSOBY DO 21.11.2014 


