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WAKACJE W ANGLII: LONDYN z MUSICALEM ☺ HARRY POTTER ☺ 
BRIGHTON, DOVER, CANTERBURY 

 
27 czerwca – 5 lipca 2020r. 

 
Podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii poznamy barwny, pełen niezwykłych atrakcji i 

ciekawych miejsc Londyn ☺ Obejrzymy jeden ze słynnych musicali na West Endzie oraz 
udamy się w świat magii Harry’ego Potter’a w Warner Bros. Studio. 

Dodatkową atrakcją będzie wizyta w nadmorskim kurorcie Brighton i spacer po molo ☺ 

które ‘wchodzi’ w morze na odległość 524 metrów ☺ A może spodoba Wam się spacer 

szklanym tunelem w akwarium lub bajeczny świat wschodu w Pawilonie Królewskim? ☺ 

Przeniesiemy się także w czasy średniowieczne poznając największy angielski zamek 

obronny w Dover oraz spacerując urokliwymi uliczkami średniowiecznego Canterbury ☺ 

A wszystkiemu będzie towarzyszyć język angielski, zadania językowe, spotkania z 

ciekawymi ludźmi i wiele pobudzających wyobraźnię rozmów oraz kontaktów ☺ 
W naturalnym dla języka angielskiego środowisku łatwiej uda Wam się przełamać 

barierę mówienia i otworzyć na nowe wyzwania językowe ☺ 

Good luck ☺ 
1 DZIEŃ 
Zbiórka ok. godziny 13:00 (dokładna godzina oraz miejsce zbiórki zostaną podane 2 tygodnie 
przed wyjazdem) Przejazd przez Polskę (możliwość zjedzenia ciepłego posiłku przed granicą 
polsko-niemiecką; koszt ok. 20,00 zł). Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. 

 

2 DZIEŃ 
W godzinach porannych przeprawa do Dover. 
Przybycie do Dover, powitanie przez białe wapienne klify Albionu ☺ i XII wieczny zamek 
górujący nad miastem. Przejazd do Londynu. 
Zwiedzanie the Royal Borough of Greenwich – królewskiej dzielnicy Greenwich i panorama 

Londynu ze wzgórza, przez które przebiega południk zero ☺ Możliwość zobaczenia 

interaktywnych wystaw dotyczących naszego systemu planetarnego. Zadania językowe☺ Spacer 
przez park w stronę obiektów pałacowych i zwiedzanie Muzeum Morskiego – zadania językowe i 
zajęcia kulturowe. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Spotkanie z rodziną brytyjską. 
Kolacja. Nocleg. 

 

3 DZIEŃ 
Śniadanie w rodzinie. 
Londyn – przejazd przez the City of Westminster zwane potocznie „centrum  władzy”  ☺: Gmachy 
Parlamentu, Opactwo Westminster, Pałac Buckingham. Plac Trafalgar oraz Leicester Square – 
skwer tętniący życiem, pełen artystów prezentujących sztukę uliczną. Chińskie i orientalne 

klimaty Soho i Chinatown ☺ degustacja ciasteczek szczęścia ☺ 

zadania językowe. Piccadilly Circus i M&M’s największy w Europie sklep z czekoladkami ☺ 

Covent Garden i Muzeum Transportu Londynu – poznanie najstarszych i najnowszych środków 
transportu miejskiego – zadania językowe. London Eye – panorama Londynu z wysokości 137m 

☺ - zadania językowe. 
Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg 

 

4 DZIEŃ 
Śniadanie w rodzinie. 
Przejazd do Dover i zwiedzanie zamku-fortecy położonego na klifie. Poznanie historii fortecy, 
jego mieszkańców i systemu obrony średniowiecznych budowli zajęcia kulturowo-językowe. 
Przejazd do Canterbury i spacer średniowiecznymi uliczkami w tym urokliwym miasteczku – 
zadania językowe. Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg 
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5 DZIEŃ 
Przejazd do Watford. Zwiedzanie wytwórni Warner Bros., gdzie wyprodukowano serię filmów o 
Harrym Potterze – zadania językowe. Przejazd do Londynu i zwiedzanie Gabinetu Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s – zadania językowe. 

Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg 
 

6 DZIEŃ 
Przejazd do nadmorskiej miejscowości Brighton. Spacer po liczącym 524m molo. Zwiedzanie 
Akwarium i spacer szklanym tunelem – zadania językowe. Zwiedzanie Królewskiego Pawilonu – 
audioguide’y w języku angielskim i zadania językowe – niezwykły przykład architektury 

indosaraceńskiej w Europie ☺ Stare uliczki – Lanes – i przeniesienie się w czasie w dawne 

klimaty ☺ 
Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg 

 

7 DZIEŃ 
Zwiedzanie Natural History Museum – zadania językowe. Zadania językowe w Galeriach 
Brytyjskich i oglądanie niezwykłego Museum Victoria&Albert, w którym znajdziemy m.in. 
pamiętnik Leonarda da Vinci, przepiękne orientalne stroje, rzeźby Augusta Rodin’a, strój 
samuraja czy kreacje znanych kreatorów mody. Przejedziemy przez dzielnicę Knightsbridge, 

gdzie znajdują się eleganckie sklepy, a wśród nich słynny Harrods ☺ 

 

☺☺☺ WEST END I WYJŚCIE NA MUSICAL ☺☺☺ 
Ze względu na późny powrót do domów, w tym dniu otrzymamy podwójny suchy prowiant 
zamiast kolacji. 

Przejazd do rodzin. Nocleg 
 

8 DZIEŃ 
Przejazd do the City of London – Tate Modern  Galeria Sztuki Nowoczesnej – zadania językowe. 

Millennium Foot Bridge – Most Harry’ego Pottera ☺ 
Ciepły lunch przed wyjazdem. Wyjazd do Polski ok. godziny 15tej. Przeprawa z Dover. Przejazd 
przez Europę. 

 

9 DZIEŃ 
W godzinach porannych, w Polsce możliwość zjedzenia śniadania (koszt ok. 17,00 zł). 
Przyjazd do Warszawy ok. 17tej 

 

Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu. 

Koszt wyjazdu: 2290 PLN 

Koszty funtowe: 170 GBP dla osób urodzonych w 2005r i młodszych 
180 GBP dla osób urodzonych do 2004r. włącznie 

☺ Zapraszamy☺ 
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