
(WB) BRUKSELA - WINDSOR - OXFORD - LONDYN - HEIDE PARK         6 dni

Dzień 1 
Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Belgii.   

Dzień 2 BRUKSELA  

Przyjazd do BRUKSELI, poznawanie atrakcji turystycznych stolicy Belgii, np.: Katedra św. 
Michała i św. Guduli, Galerie św. Huberta, Wielki Plac (ratusz, zabytkowe kamienice, Dom 
Króla), Manneken Pis (Sikający Chłopiec), Pałac Królewski, gmachy unijne - Parlament 
Europejski, Komisja Europejska. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 

Dzień 3 WINDSOR, OXFORD 
Śniadanie (w formie suchego prowiantu). Wczesna przeprawa do Anglii. Przejazd do 

WINDSORU, zwiedzanie zamku. Przejazd do OXFORDU - jednego z dwóch najważniejszych 
miast akademickich Anglii, spacer, np.: Magdalen's College, University College, Radcliffe 
Camera, Bodleian Library, Most Westchnień, Covered Market, Christ Church College i Tom 
Tower. Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 

Dzień 4 LONDYN 

Śniadanie. Przejazd do LONDYNU, zwiedzanie (pieszo + metro), np.: Hyde Park, Łuk  
Wellingtona, Pałac Buckingham, Victoria Memorial, St James's Park, Westminster Abbey,     
Parlament i Big Ben, Cenotaph, Downing Street 10, Horse Guards, Łuk Admiralicji, Trafalgar      
Square, Leicester Square, Piccadilly Circus, Tower of London, Tower Bridge. Ciepły posiłek.    
Wyjazd (po min. 9 godz.); przeprawa na kontynent.

Dzień 5 HEIDE PARK  

Przejazd do Niemiec. Przyjazd do Soltau, zabawa w HEIDE PARKU - jednym z największych 
parków rozrywki w Niemczech (moc wrażeń gwarantowana!), m.in.: statek-huśtawka Bounty, 
wieża widokowa, Gyro-Drop-Tower Scream (spadanie z wysokości 71 m!), kolejki - Dive 
Coaster Krake (prosto do paszczy potwora!), drewniana Colossos (niebotycznie wysoka!), Big 
Loop (najbardziej zakręcony roller coaster!), atrakcje wodne - Mountain Rafting (spływ 
pontonami górską rzeką), ToPiLauLa (piraci w natarciu!) i wiele innych. Ciepły posiłek. Wyjazd 
(po 9 godz.) i bezpośredni przejazd do Polski.

Dzień 6 
Zakończenie wycieczki.  

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu (w tym także do Heide Parku), przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej (np. metro), dopłaty za dojazd po uczestników. 

UDOGODNIENIA: 

- ciepły posiłek w Brukseli - dopłata: równowartość od 12 EUR/ uczestnika;  

- pokój 2-osob. w hotelu: we Francji - dopłata: równowartość od 8 EUR/ uczestnika, w Anglii - 

dopłata: równowartość od 11 GBP/ uczestnika.  

ZMIANY PROGRAMOWE:

1/ LONDYN zamiast HEIDE PARKU; przy tej opcji zmiana noclegów i posiłków -  2 x rodziny 

angielskie z wyżywieniem: śniadanie, lunch pakiet i obiadokolacja; dopłata: równowartość od 

20 GBP/ uczestnika; ujęte w dopłacie świadczenia: dod. nocleg i posiłki, przejazd autokarem, 

zwiedzanie pod opieką pilota, ubezpieczenie NNW i KL; 

2/ dodatkowy dzień - LONDYN; przy tej opcji również zmiana noclegów i posiłków - 2 x rodziny 

angielskie z wyżywieniem: śniadanie, lunch pakiet i obiadokolacja; dopłata: równowartość od 

24 GBP/ uczestnika; ujęte w dopłacie świadczenia: dod. nocleg i posiłki, przejazd autokarem, 

zwiedzanie pod opieką pilota, ubezpieczenie NNW i KL; 

3/ NOCLEG PO HEIDE PARKU + BERLIN; dopłata: równowartość od 37 EUR/ uczestnika; 

ujęte w dopłacie świadczenia: nocleg ze śniadaniem w schronisku młodzieżowym, przejazd 

autokarem, krótkie zwiedzanie Berlina (ok. 3 godz.) pod opieką pilota, ubezpieczenie NNW i KL;   

4/ PROGRAM 5-DNIOWY - BEZ HEIDE PARKU; taniej ok. 50 zł/ uczestnika. 

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 2 noclegi; 
- 5 posiłków;  
- przejazd komfortowym autokarem;  
- przeprawa Francja - Anglia (w 2 strony);  
- ubezpieczenie NNW i KL; 
- obsługa pilota.

Informacje dot. cen, terminów, dopłat za dojazd dostępne w dodatku do katalogu oraz na eurotramping.pl


