Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie zaprasza na
wycieczkę autokarową do Londynu w dniach
29 IV –3 V 2018
DZIEŃ 1
TARNÓW–NIEMCY -FRANCJA
Wyjazd z Polski /dawny plac
targowy –ul. Matki Boskiej
Fatimskiej/
o
godzinie
8:30.Przejazd
w
kierunku
granicy w Jędrzychowicach,
przed przekroczeniem granicy
możliwość zjedzenia ciepłego
posiłku. Nocny przejazd przez
terytorium Niemiec, Holandii,
Belgii, Francji.
DZIEŃ 2
CALAIS –LONDYN. Przeprawa przez Calais. Następnie udamy się do
Londynu, gdzie odbędziemy spacer po centrum miasta (program realizowany
komunikacją miejską), podczas którego zobaczymy Trafalgar Square-plac
upamiętniający bitwę morską pod Trafalgarem-z Kolumną admirała Nelsona,
dowodzącego brytyjską flotą podczas wspomnianej potyczki. Odwiedzimy
ponadto plac Leicester Square, leżący w dzielnicy teatrów i stanowiący
rozrywkowe centrum stolicy Anglii, a także Piccadilly Circusz usytuowaną na
środku placu fontanną, zwieńczoną rzeźbą słynnego amorka. Trasa naszego
spaceruprzebiegać będzie również przez londyńską dzielnicę rozrywki-Soho i
Chinatown
. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3
LONDYN Śniadanie. W tym dniu najstarsza londyńska katedra -św. Pawła, z
drugą co do wielkości kopułą na świecie. Zobaczymy również
Big Ben-słynną wieżę zegarową znajdującą się w kompleksie budynków
Parlamentu brytyjskiego oraz KensingtonPalace-ulubioną rezydencję
brytyjskich monarchów od XVII stulecia. Kolejnym punktem naszej wycieczki
będzie przejazd pod Pałac Buckingham pełniący nieprzerwanie, od pierwszej
połowy XIX wieku funkcję królewskiej
rezydencji oraz zwiedzanie części tej urzekającej budowli. Następnie ujrzymy
Tower of London-wybudowaną w XI wieku twierdzę obro
nną i podziwiać będziemy zapierające dech w piersiach zbiory królewskiego
Skarbca. Na koniec dnia zobaczymy także słynny most zwodzony Tower
Bridge, po czym statkiem wycieczkowym popłyniemy w
rejs po Tamizie. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4
LONDYN
Śniadanie. W ostatnim dniu naszego pobytu w Londynie zwiedzimy Opactwo
Westminsterskie-miejsce koronacji monarchów brytyjskich oraz największych
uroczystości rodziny królewskiej. To tu odbywały się zarówno pogrzeby jak i
śluby członków rodziny. Później zwiedzimy majestatyczny zamek królewski w
miejscowości Windsor i udamy się z wizytą do londyńskich ogrodów
botanicznych KewGardens. Na koniec przewidziany jest czas na zakupy na
Oxford Street, najbardziej popularnym trakcie handlowym stolicy. Następnie
opuścimy Wyspy i wyruszymy w drogę powrotną.
DZIEŃ 5
Powrót w godzinach wieczornych.
CENA: 1240 zł/osobę przy minimum 45 osobach kwotę można rozłożyć na 4
rat. Ostateczny termin spłaty całości mija 4 kwietnia 2018r.
Świadczenia zawarte w cenie:2 noclegi pokoje 2-3 osobowe w hotelach
**/***,autokar lux ((klimatyzacja, rozkładane fotele, tv, barek),wyżywienie: 2
śniadania, 2 obiady, ubezpieczenie kl, nnw, opłaty parkingowe i drogowe,
opieka doświadczonego pilota, rezerwację wstępów do zwiedzanych
zabytków, podatki.
Informacje dodatkowe:
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników,
biletów komunikacji miejskiej i opłat wjazdowych do stref płatnych (około 115
GBP) oraz obowiązkowej składki na UTG –13 zł.
Zgłoszenia + wpłata zaliczki 200 zł.należy dokonać w Biurze Zarządu Oddziału
ZNP ul. Piłsudskiego 23, tel. 14 655 8553. Przy zgłoszeniu należy podać:
Nazwisko i Imię, adres zamieszkania – jak w DO, PESEL, nr Dowodu
Osobistego. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo przy zapisie mają
członkowie ZNP. Wyłącznie wpłata pierwszej raty lub całej sumy gwarantuje
udział w wycieczce.
Spotkanie organizacyjne przed wycieczka odbędzie się w Biurze zarządu
w dniu 4 kwietnia 2018r. o godz. 16.00., W tym dniu musi być wpłacona
cała kwota za wycieczkę.

Serdecznie zapraszamy.

www.tarnow.znp.edu.pl

