
WYSPY BRYTYJSKIE  

14 dni (autokarem) 

 

DZIEŃ I 

Zbiórka uczestników, wyjazd autokarem do Wielkiej Brytanii, nocny przejazd przez Niemcy, Belgię 

i Holandię do Francji. 

DZIEŃ II 

Przeprawa kanałem La Manche,  przejazd do  Canterbury – zwiedzanie wspaniałej katedry,  spacer po 

zabytkowej średniowiecznej starówce, czas wolny na posiłek; przejazd do GREENWICH – miejsca, przez 

które przechodzi południk zerowy, spacer parkiem obok Royal Observatory i Queen’s House do Painted 

Hall;  Cutty Sark – ostatni na świecie oryginalny żaglowiec, którym transportowano herbatę z Chin; 

przejazd do hotelu w okolicy Londynu, zakwaterowanie, obiadokolacja,  nocleg.  

 

DZIEŃ III 

Śniadanie, przejazd do centrum LONDYNU – Parlament, Big Ben, Buckingham Palace z uroczystą 

zmianą warty , spacer po urokliwym St. James’s Park,  wizyta w  Westminster Abbey,   Picadilly Circus, 

Soho, czas wolny na posiłek, Trafalgar Square, wizyta w jednym z muzeów :  National Gallery lub British 

Museum, powrót do hotelu, obiadokolacja , nocleg.  

 

DZIEŃ IV 

Śniadanie,   Katedra św. Pawła,  spacer przez Millenium Bridge,  Teatr Szekspira – Globe Theatere, 

(z zewnątrz), the Shard ( najwyższy budynek w Londynie),   wizyta na targowisku Borough Market, czas 

wolny na posiłek,  Tower Bridge,  wizyta w  Tower of London,  rejs statkiem po Tamizie, London Eye – 

panorama miasta, obiadokolacja w typowym angielskim pubie, nocleg. 

DZIEŃ V 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd pod Stadion Narodowy Wembley – dla chętnych 

i w miarę możliwości wizyta na stadionie, dla pozostałych wizyta w  centrum handlowym. 

WINDSOR – zwiedzanie  zamku,  czas wolny na posiłek, przejazd do hrabstwa Wiltshire, do 

najsłynniejszej europejskiej budowli megalitycznej z epoki neolitu Stonhenge (otoczona kurhanami 

grobowymi konstrukcja z równiny Salisbury figuruje na liście UNESCO), przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja,  nocleg. 

DZIEŃ VI 

Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu, przejazd do WINCHESTER – zwiedzanie średniowiecznego 

miasta (m.in.: katedra, zamek z okrągłym stołem znanym z legendy o Królu Arturze), przejazd do 

PORTSMOUTH – zwiedzanie najważniejszej bazy brytyjskiej marynarki wojennej oraz HMS Victory 

– okrętu dowodzonego przez admirała Nelsona podczas bitwy pod Trafalgarem; przejazd do 

SOUTHAMPTON – spacer po porcie, z którego Titanic wyruszył w swój pierwszy i zarazem ostatni rejs, 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

  

 

 



DZIEŃ VII 

Śniadanie,  wykwaterowanie, przejazd do  ST. MICHAEL’S MOUNT – malowniczej wyspy, odciętej od 

lądu przez przypływ, na której szczycie znajduje się romantyczny zamek, czas wolny na posiłek. 

TINTAGEL – zwiedzanie ruin legendarnego zamku – miejsca urodzenia Króla Artura; przejazd do Bath 

– starożytnego rzymskiego miasta słynącego z jedynych na terenie Anglii gorących źródeł; przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   

DZIEŃ VIII 

Śniadanie,  dzień na wypoczynek – korzystanie z gorących źródeł  lub wizyta w Cardiff i New Port, 

obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ IX 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do OXFORDU – jednego z najlepszych i najstarszych ośrodków 

uniwersyteckich świata, spacer po mieście: wieża Carfax, Christ Church, Christ Collage – znany z filmów 

o Harrym Potterze,  czas wolny na posiłek; przejazd do STRADFORD UPON AVON – miasta Williama 

Szekspira; spacer po mieście pełnym pamiątek po słynnym dramaturgu: Shakespeare’s Birth Place 

– dom, w którym przyszedł na świat, oraz  kościół św. Trójcy – miejsce spoczynku samego mistrza pióra 

i jego rodziny; przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ X 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do MURU HADRIANA – granicy cesarstwa rzymskiego, 

zwiedzanie odcinka Housesteads Fort, gdzie do dnia dzisiejszego doskonale zachowały się pozostałości 

fortu; przejazd do YORKU – zwiedzanie starego miasta zamkniętego w pierścieniu murów o wysokości 

6 m, spacer wąskimi brukowanymi uliczkami od Clifford’s Tower przez Lendal Tower do katedry – 

największego średniowiecznego kościoła Europy, którego wnętrze zachwyca pięknymi oknami 

witrażowymi, misterną dekoracją i XVI-wieczną rozetą, przez którą sączy się przyćmione światło, 

dodając wnętrzu klimatu wyciszenia i tajemniczości, następnie brama Monk Bar, Ice House oraz jedyny 

w Anglii zachowany w całości barbakan, na którego murach można dostrzec ślady po kulach armatnich 

z wojny z 1644 r., przejazd do EDYNBURGA – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ XI 

Śniadanie,  zwiedzanie EDYNBURGA  - Zamek Edynburski – symbol Szkocji, jeden z najstarszych 

i największych zamków w Wielkiej Brytanii. Twierdza, której historia sięga IX w., została wzniesiona na 

120-metrowej skale i jest jedną z nielicznych budowli warownych z własnym garnizonem wojskowym, 

spacer Royal Mile – główną, najstarszą ulicą miasta, do starego miasta, gdzie  znajdują się kamienice 

związane z jednym z najsłynniejszych pisarzy Szkocji, Robertem Louisem Stevensonem („Dziwna 

historia doktora Jekylla i pana Hyde’a”), zaułek Brodiego, będący świadkiem historii, która stała się 

inspiracją dla pisarza. Ostatnim odcinkiem Royal Mile jest High Street, jej zakończeniem zaś Parlament 

Square z licznymi historycznymi zabudowaniami. 

 Opcja: Mercat Tours - ekscytująca wyprawa podziemiami miasta, poznanie mrocznej, pełnej tajemnic 

historii Edynburga - morderstwa, tortury oraz spotkanie z duchami to tylko niektóre elementy tej 

fascynującej przygody. 

 Opcja: Whisky Experience - zwiedzanie interaktywnego Muzeum Whisky (historia, proces produkcji 

szkockiej wody życia) połączony z degustacją. 

Obiadokolacja – degustacja szkockich specjałów przy akompaniamencie regionalnej muzyki. 

 



DZIEŃ XII 

Śniadanie, przejazd  przez malownicze szkockie góry do miejscowości Fort  St. Wilimas, czas na posiłek,  

przyjazd nad LOCH LOMOND do miejscowości Tarbet, rejs po Loch Lomond – największym i jednym 

z najbardziej urokliwych jezior Wielkiej Brytanii, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ XIII 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do NEWCASTLE, czas wolny, zaokrętowanie, nocleg na promie.  

DZIEŃ XIV 

Przypłynięcie do Amsterdamu, przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

 

CENA 6200 zł/os. dla grupy 40 uczestników 
 

Świadczenia zawarte w cenie: 

- przejazd klimatyzowanym, komfortowym autokarem,  

- 12 noclegów w pokojach 2 i 3 - osobowych w hotelach **/*** oraz jeden na promie 

- wyżywienie: 12 śniadań i 12 obiadokolacji 

- napoje do kolacji (woda), 

- opieka pilota oraz lokalnych przewodników 

- ubezpieczenie KL 80000 PLN i NNW 10000 PLN 

Cena nie obejmuje: 

- biletów wstępu i przewodników lokalnych –  do uzgodnienia  

 


