Śladami Harrego Pottera,
czyli...
Londyn dla dzieci
12-13.06.2020 r.
690 zł/os. + bilet lotniczy

Dzień I:
✔ Wylot z Wrocławia o godz. 11:30, przylot do Londynu o godz. 12:35 (czas lotu 2h 05m).
✔ Rozpoczęcie zwiedzania: słynna Twierdza Tower of London z zewnątrz, Leadenhall, gdzie w książce
znajdował się Dziurawy Kocioł – pub rozdzielający świat ludzi od świata czarodziejów.
✔ Czas na lunch (płatny we własnym zakresie).
✔ Następnie przejście przez Millenium Bridge, który został w 7 części zniszczony
przez Śmierciożerców, a także przejazd na peron 9 i ¾ King’s Cross.
✔ Obiadokolacja i przejazd do hotelu na nocleg.

Dzień II:
✔ Śniadanie.
✔ Przejazd do centrum Londynu na zwiedzanie:
Pałac Buckingham, Opactwo Westminsterskie, park św. Jakuba oraz słynny Big Ben. Westminster
– stacja metro, która została wykorzystana do filmu o Harrym Potterze.
Następnie spacer ulicą Whitehall, przy której znajduje się siedziba premiera pod nr 10 Downing
Street oraz Trafalgar Square.
Udamy się pod Australia House, który był w filmie bankiem Gringota.
Wizyta w sklepie ze słodyczami: czekoladowe żaby, różne rodzaje fasolek, lukrecjowe różdżki,
Następnie Picadilly Cirrcus z fontanną Erosa, miejsce z którego teleportowali się Harry, Ron i
Hermiona, przejście przez Chinatown, do Leicester Square – plac w centrum Londynu, gdzie
obywały się premiery filmowe.
✔ Czas na lunch (płatny we własnym zakresie).
✔ Transfer na lotnisko, wylot z Londynu o godz. 20:35, przylot do Polski godz. 23:30
(czas lotu 1h 55 min).

Cena 690zł/os. zawiera:
1 nocleg,
1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja,
transfer z i na lotnisko,
2 x bilety na komunikację miejską,
usługę przewodnika po Londynie w j. polskim,
opiekę pilota podczas wycieczki,
ubezpieczenie KL na 10 tys. euro bez chorób przewlekłych.
UWAGA: Wycieczka odbędzie się przy udziale min. 16 osób.
Zapisy do 10.02 na adres: biuro@wroclawianka.eu pod nr telefonu: 733-909-902. Po potwierdzeniu
wycieczki obwiązuje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości: 190 zł na konto Biura 06 1140 2004
0000 3902 7585 1227 z dopiskiem "HarryPotter20 + imię i nazwisko uczestnika". Pozostała kwota
płatna w dwóch ratach po 250 zł, ostatnia rata płatna do 30 maja 2020 r. Zakup biletów dopiero po
potwierdzeniu wycieczki. Pracownicy Biura mogą pomóc w kupieniu biletów.

