WYCIECZKA DO LONDYNU ! ! ! ! ! ! ! !
W dniach 23-26
marca 2020 roku
chcemy
zorganizować
wycieczkę
uczniów ZSEiI
do Londynu.

Środek
transportu :
SAMOLOT
Zakwaterowanie :
HOSTEL (pokoje 3
i 4 osobowe)
Wyżywienie :
śniadania i
obiadokolacje

Plan wycieczki :
1 DZIEŃ
03:30-04:30- zbiórka pod ZSEiI w Sosnowcu i przejazd do Balic
04:30 - 04:45 zbiórka na lotnisku w KrakowieKrakowie Balicach
04:45 - 06:15 odprawa
06:45 - 08:10 przelot na lotnisko Stansted w Londynie
08:30 - 11:00 przejście przez kontrolę
kontrol paszportową, transfer do miasta
11:00 - 18:00 zwiedzanie: spacer deptakiem wzdłuż
wzdłu brzegu Tamizy, połączony
czony ze zwiedzaniem
słynnych mostów Tower Bridge, London Bridge i innych, Tower of London – zwiedzanie twierdzy od
środka, siedziba burmistrza City
ty Hall, okręt
okr wojenny HMS Belfast, wieżowiec
owiec Shard, galeria sztuki
nowoczesnej Tate Modern, przejście
przejś
nad Tamizą kładką dla pieszych Millenium Bridge do St. Paul's
Cathedral, w międzyczasie
dzyczasie obiadokolacja

18:00 - 20:00 przejazd do hotelu, zakwaterowanie, po drodze zakupy
21:00 nocny odpoczynek
2 DZIEŃ
08:00 - 08:45 śniadanie
09:00 - 19:00 zwiedzanie: Westminster Bridge, przejazd London Eye, siedziba premiera na Downing
Street no.10, przejście Horse Guards Parade przez St. James’s Park pod Buckingham Palace,
uroczysta zmiana warty przed pałacem królowej, zwiedzanie Westminsteru, wejście do parlamentu
wraz z obserwacją obrad z galerii (jeśli w danym dniu będzie sesja), Big Ben, Westminster Abbey,
następnie wizyta w British Museum lub Natural History Museum, ulica handlowa Oxford Street, czas
na zakup pamiątek i wizyty w sklepach, w międzyczasie obiadokolacja
19:00 - 20:00 powrót do hotelu, po drodze zakupy
21:00 nocny odpoczynek

3 DZIEŃ
08:00 - 08:45 śniadanie
09:00 - 19:00 zwiedzanie: wycieczka do Greenwich na południk zerowy, Królewskie Obserwatorium
Astronomiczne, kliper herbaciany Cutty Sark, następnie przejazd na Canary Wharf, dzielnicę
wieżowców i drapaczy chmur, wizyta w muzeum figur woskowych Madame Tussauds, dzielnica West
End: Soho, China Town, przejście Leicester Square na Piccadilly Circus, w międzyczasie
obiadokolacja
19:00 - 20:00 powrót do hotelu, po drodze zakupy
21:00 nocny odpoczynek

4 DZIEŃ
08:00 - 08:45 śniadanie
09:00 - 14:30 zwiedzanie: Trafalgar Square, National Gallery, przejście przez City of London - centrum
finansowe miasta, Leadenhall Market, budynki Lloyd's, The Gherkin, 20 Fenchurch Street, The
Monument to the Great Fire of London, w międzyczasie lunch
14:30 - 16:00 wymeldowanie z hotelu, przejazd na lotnisko w Stansted
16:00 - 17:30 odprawa
18:00 - 21:20 przelot na lotnisko w Krakowie
21:20 - 22:30 odprawa i przejazd pod ZSEiI w Sosnowcu

KOSZT WYCIECZKI = 1690,00zł + 270,00zł (wejścia
+ transport na i z lotniska w Krakowie-Balicach)

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do
p. Anny Adamus (sala 213) lub p. Beaty Brodowskiej (sala 018)
do końca września.
Liczba miejsc ograniczona!

