LONDYN
Z Wizytą u Królowej!
4 dni
(samolot)
1 dzień
5:30
7:30
9:25

WARSZAWA
LONDYN
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie - hala odlotów, strefa E, przy windzie.
Odlot samolotu rejsowego do Anglii (przelot bezpośredni).
Przylot do Londynu.
Transfer autokarem/minibusem do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu w pobliżu centrum
Londynu. Przejazd komunikacją miejską do centrum Londynu na spacer po Piccadilly
Circus, Soho, Chinatown, Leicester Square, Trafalgar Square z kolumną Nelsona, czas wolny na
indywidualne zwiedzanie Galerii Narodowej (malarstwo) z najcenniejszą kolekcją impresjonistów
(wstęp bezpłatny).

2 dzień
(śniadanie)

LONDYN
Wyjazd na zwiedzanie miasta komunikacją publiczną: dzielnica Westminster – spacer obok Opactwa
Westminsterskiego, Budynków Parlamentu ze słynnym Big Benem, po Whitehall-u z siedzibą
premiera na Downing Street nr 10, obok budynków rządowych, przy koszarach Gwardii Konnej,
przez Park Św. Jakuba, do Pałacu Buckingham, czas wolny na Oxford Street - najsłynniejszej ulicy
handlowej w Londynie.

3 dzień
(śniadanie)

LONDYN
Zwiedzanie miasta komunikacją publiczną: Katedra Św. Pawła ,Teatr szekspirowski Globe, Tower of
London (symbol przetrwania monarchii), miejsce wielu strasznych i krwawych epizodów historii Anglii
z imponującą kolekcją klejnotów koronnych, a wśród nich najsłynniejszy diament świata Koh-i-Noor,
rejs statkiem po Tamizie. Wieczorem fakultatywnie spektakl w teatrze na londyńskim West End (koszt
uzależniony od wybranego spektaklu).

4 dzień
(śniadanie)

LONDYN
WARSZAWA
Zwiedzanie znanej Galerii Figur Woskowych Madame Tussaud's. Wizyta w Brytyjskim Muzeum
(zwiedzanie indywidualne / wstęp bezpłatny).
Transfer autokarem/minibusem na lotnisko.
Odlot samolotu rejsowego do Warszawy (przelot bezpośredni).
Przylot do Warszawy.

17:50
21:20

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie. SIGMA
TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Zakwaterowanie w hotelu Leigham

Court Hotel [ http://www.leventishotels.co.uk/ ] w pokojach 2 osobowych (lub 2 osobowych z dostawką), z łazienkami. Hotel
zlokalizowany jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym umożliwiającym łatwy i szybki dojazd do centrum miasta. Zwiedzanie
Londynu realizowane jest za pośrednictwem środków komunikacji publicznej. Na początku wycieczki należy przekazać pilotowi
kwotę 140 GBP, stanowiącą dewizową część ceny imprezy. Na bilety komunikacji miejskiej należy przeznaczyć ok. 35

GBP. Kolacje można zorganizować na miejscu w cenie ok. 15 GBP/jeden posiłek.

TERMIN IMPREZY:

03.06 – 06.06.2021

CENA:

1 990 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 400 PLN

CENA ZAWIERA (PLN+GBP):









przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
transfery minibusem na trasie lotnisko – hotel – lotnisko,
zakwaterowanie w hotelu klasy turystycznej w Londynie (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny
do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 opłaty za bilety na przejazdy komunikacją publiczną wg programu (ok. 35 GBP),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (35 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (72 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

