
 WALIA - ANGLIA  

Termin: czerwiec 2018                                      Cena: 1890 zł 

PROGRAM RAMOWY: 

1 DZIEŃ  - wyjazd z ustalonego miejsca w umówionych godzinach. 

Przejazd przez Niemcy, Holandię do Amsterdamu.      

2 DZIEŃ - przyjazd do AMSTERDAMU. Rejs po kanałach Amsterdamu. 

Spacer po mieście: Stare Miasto ze swoimi licznymi i malowniczymi kanałami, 

Plac Dam przy którym stoi Pałac królewski i Stary Kościół rodziny 

królewskiej. Zaokrętowanie na promie ok. godziny 17-tej. Nocne przepłynięcie do 

Newcastle. Kabiny 4-osobowe. 

3 DZIEŃ – późne śniadanie w Mc Donald's. Przypłynięcie do Newcastle. 

Przejazd do YORKU zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast północnej 

Anglii. Zobaczymy m.in.: pięknie zachowane mury miejskie wraz z bramami 

wjazdowymi, Katedrę  – największa katedra w Anglii, Uniwersytet, ruiny 

zamku, The Shambles – jedyna w Europie średniowieczna ulica zachowana w całości. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

4 DZIEŃ – śniadanie, przejazd do Chester. Tam zobaczymy Ogrody Rzymskie, średniowieczne mury obronne, katedrę, 

ruiny rzymskiego amfiteatru. Przejazd malowniczymi dolinami do Conwy – jednego z najpiękniejszych zamków Brytanii.  

Następnie zatrzymamy się przy jednym z najbardziej spektakularnych i historycznych zamków Walii – Caernarfon. Dalej 

przejedziemy przez Snowdonię - niewielki ale niezwykle malowniczy rejon Walii - najwyższe walijskie pasmo górskie jest 

również legendarną krainą króla Artura, czarodzieja Merlina oraz mieszkających tu dawniej olbrzymów. Przy sprzyjającej 

pogodzie możliwy wjazd kolejką na najwyższy szczyt Snowdonii. Przejazd nad Ocean Atlantycki - tu zatrzymamy się w 

urokliwym miasteczku Criccieth gdzie odetchniemy oceanicznym powietrzem podziwiając ruiny zamku. Przejazd na 

obiadokolację i nocleg. 

5 DZIEŃ – śniadanie, przejazd do Birmingham – zwiedzanie fabryki czekolady Cadbury Warld. Przejazd w kierunku Parku 

Narodowego Beacon Brecon.  Po drodze zatrzymamy się przy malowniczym zamku Caerphilly. Następnie przyjazd do Cardiff 

– stolicy Walii. Tu zwiedzamy Zamek Cardiff ze wspaniałą, neogotycką wieżą zegarową, Stadion Narodowy (z zewnątrz), 

zobaczymy także Ratusz, Muzeum i Galerię Narodową. Obiadokolacja.  Nocleg w schronisku młodzieżowym.  

6 DZIEŃ – śniadanie. Przejazd do Bath – spacer po jednym z najpiękniejszych miast Anglii: Łaźnie Rzymskie, zabytkowe 

centrum. Przejazd  do Stonehenge – najsłynniejsze prehistoryczne miejsce w Europie, jeden z cudów starożytnego świata – 

megalityczne kamienie, budowane w okresie 3000 do 1500 lat p.n.e., prawdopodobnie dla celów kultu religijnego. Przejazd do 

Brighton -  spacer po jednym z największych kurortów nadmorskich Anglii.  Zwiedzanie: Royal Pavilion (z zewnątrz),  

odpoczynek na plaży. Przejazd na obiadokolację i  nocleg do hotelu F1 lub schroniska młodzieżowego. 

7 DZIEŃ – śniadanie, przejazd do Londynu zwiedzanie : Parlament  ze słynną wieżą zegarową na której jest zawieszony 

słynny dzwon Big Ben, Whitehall, Downing Str. 10 – dom premierów Wielkiej Brytanii, budynek Admiralicji i Konna 

Królewska Gwardia, St. James's Park, Pałac Buckingham – najważniejsza rezydencja królewska ze słynną gwardią w 

niedźwiedzich czapach, The Mall, Trafalgar Square, National Gallery. Przejazd  do Dover. Przeprawa promem do Francji. 

Przypłynięcie do  Calais. Przejazd w kierunku Polski. 

8 DZIEŃ  - powrót do kraju w godzinach popołudniowych. 

 
Cena obejmuje: 

- przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, dvd, barek); 

- przeprawa promowa Amsterdam – Newcastle, Dover - Calais; 

- 1 nocleg na promie w kabinach 4-osobowych; 

- 4 noclegi w hotelach turystycznych F1 lub w schroniskach młodzieżowych; 

- 5 śniadań kontynentalnych (1 póżne śniadanie w Mc Donald's, 4 śniadania w schroniskach młodzieżowych lub hotelach typu F1) 

-  4 obiadokolacje w restauracjach typu fast-food lub schroniskach młodzieżowych; 

- ubezpieczenie NNW, KL i bagaż 

- opieka pilota. 

 

Uwaga: Cena  nie obejmuje wyżywienia w 1 i 2 dniu wycieczki. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz biletów komunikacji 

miejskiej ok. 80 – 95 GBP (osoby do 16 roku życia) 90 – 110 GBP (osoby powyżej 16 roku życia) w zależności od wybranych miejsc 

oraz ok. 10 euro na rejs po kanałach Amsterdamu. Program jest ramowy i może ulec zmianie. Szczegóły programu ustala pilot w 

porozumieniu z kierownikiem grupy. Pilot nie oprowadza po wnętrzach muzeów i po zabytkach. Istnieje możliwość wynajęcia 

przewodników lokalnych za dodatkowa opłatą.  Cena biletów wstępu obowiązuje w 2017r. W roku 2018 cena biletów może ulec 

zmianie. 
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