
  
              BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 

 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

- przelot samolotem Rzeszów-Londyn-Rzeszów,  

- koszt przewozu bagażu podręcznego do 10 kg, 

- 5 x nocleg w hotelu w Londynie, 

- wyżywienie: 5 x śniadania i 3 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota-przewodnika podczas trasy, 

- opłaty i podatki lotniskowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL. 

 

Cena nie zawiera: 

- dojazdu na lotnisko, 
- biletów wstępu, 

- wydatków własnych, 

- środków transportu w Londynie. 

Wycieczka do Londynu 

 
 

CENA: 2099 zł/os. 
    (w przypadku 20 uczestników) 
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Wycieczka 5-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 

1.dzień  
Zbiórka  uczestników na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wylot do  

Londynu o 2145. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.  

 

2, 3 i 4 dzień  
Kolejne dwa dni to czas na poznanie niesamowitej atmosfery miasta, jego 

najważniejszych miejsc i najsłynniejszych atrakcji, takich jak:  
 Trafalgar Square z kolumną Nelsona i czterema lwami, będące 

tradycyjnym miejscem spotkań politycznych i sylwestrowych 

 Galeria Narodowa, w której znajduje się kilka dzieł Vincenta van Gogha 

 Leicaster Square stanowiące centrum rozrywki, a także serce 

londyńskiego świata filmu, gdzie odbyły się premiery takich światowych 

hitów jak Harry Potter, James Bond, Avatar  

 China Town - dzielnica Chińska, 

 Piccadilly Circus - najbardziej znany londyński plac i skrzyżowanie 

 Regent Street - jedna z głównych ulic handlowych 

 British Muzeum - jedno z największych na świecie muzeów historii 

starożytnej 

 Oxford Street - słynna ulica handlowa skupiająca ponad 300 sklepów 

 Tower of London - średniowieczna twierdza, z którą związana jest 

popularna legenda  

 Buckingham Palace - oficjalna londyńska rezydencja brytyjskich 

monarchów, jedna z pereł późnego baroku i największy na świecie pałac 

królewski 

 Dzielnica Westminster - gdzie zobaczymy z zewnątrz m.in. Downing 

Street - rezydencję i biuro premiera Wielkiej Brytanii oraz siedzibę Rządu 

Jej Królewskiej Mości, Parlament - miejsce posiedzeń Izby Lordów i Izby 

Gmin, Big Ben - najsłynniejszą wieżę zegarową oraz Opactwo 

Westminister - świątynię anglikańską 

 Muzea Wiktoriańskie (do wyboru), należące do "wielkiej trójki" 

londyńskich muzeów - Muzeum Victorii i Alberta gromadzące eksponaty 

związane ze sztuką i rzemiosłem artystycznym, najstarsze eksponaty 

pochodzą sprzed 5000 lat, Muzeum Techniki z modelami samochodów, 

samolotów czy wystawą poświęconą lądowaniu człowieka na Księżycu, 

Muzeum Historii Naturalnej, miejsce, dające niepowtarzalną okazję aby 

w porywający sposób zapoznać się z życiem i funkcjonowaniem 

organizmów zamieszkujących Ziemię. 

 

W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, 

(wliczone w cenę), wieczorami powrót do hotelu i nocleg.  

 



 

5. dzień  

Śniadanie a następnie czas wolny do własnej dyspozycji. W godzinach 

okołopołudniowych wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko i wylot 

w stronę powrotną o 1745. Przylot na lotnisko do Jasionki o 2120. 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt, 

4) Podana cena jest ceną orientacyjną i może się zmienić w zależności od cen biletów lotniczych, 

5) Mogą ulec zmianie godziny lotów, 

6) Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym - dodatkowo około100 GBP/osoba.  

Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, opłatę za podatek turystyczny, bilety wstępów do 

zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz 

usługi lokalnych przewodników. 

 

 


