
 

 

 

DLA: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia  

  
 

IMPREZA: ANGLIA, SZKOCJA  7 DNI 

 

TERMIN: 25.05.2019 – 31.05.2019 

 

PROGRAM: 

 
1 dzień: 

Wyjazd w godzinach przedpołudniowych,   nocny przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję 

2 dzień: 

Przyjazd do Calais w godzinach rannych, przeprawa promowa do Dover.   
Przyjazd do Greenwich,  zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego oznaczonym 
południkiem „0”, rejs po Tamizie do centrum Londynu. Następnie przez Most Westminsterski 
przejdziemy wprost do dzielnicy Westminster, gdzie skupia się całość  brytyjskiej władzy.Zobaczymy 
Parlament ze słynnym Big Benem, Opactwo Westminsterskie – nieprzerwanie od 950 lat miejsce 
koronacji wszystkich władców Anglii i Wielkiej Brytanii; ulicą Whitehall, tworzącą centrum dzielnicy 
rządowej, mijając Downing Street - siedzibę premierów brytyjskich, dotrzemy do Trafalgar Square z 
Kolumną Nelsona. Przejazd do Muzeum Historii Naturalnej,  zwiedzanie, obiadokolacja. Przejazd na  
nocleg do hotelu. 
 

3 dzień: 

Śniadanie w hotelu  
Przejazd  do centrum Londynu,  dalsze zwiedzanie. Twierdza Tower of London to świadek niemalże 
tysiącletniej historii miasta, pełniąca rozmaite funkcje od królewskiej rezydencji po królewskie więzienie; 
wizyta  w Skarbcu Koronnym pozostawi niezapomniane wrażenia.  Most Tower Bridge to z kolei jedna 
z architektonicznych ikon współczesnego Londynu. Z Tower ruszamy dalej - do Katedry St. Paul's 
będziemy spacerować przez the City, najstarszą część miasta, obecnie dzielnicę londyńskiej finansjery. 
Przejazd do Pałacu Buckingham – dowiemy się jak mieszka i pracuje królowa i kto za to wszystko 
płaci. Spacer przez St. James's Park i dzielnicę St. James's . 
Obiadokolacja nocleg  

4 dzień:  

Śniadanie w hotelu   
Wyjazd do SZKOCJI. Po drodze zwiedzanie założonego przez Rzymian miasta York, będącego w IX w. 
stolicą wikingów, osiedlających się na terenie Anglii. Zwiedzanie wspaniałej katedry York Minster. 



 

 

 
Przejazd przez słynne pogranicze angielsko-szkockie - malowniczą dolinę rzeki Tweed, zwiedzanie XII-
wiecznego opactwa Jedburgh Abbey , na trasie postój na obiad we własnym zakresie ( koszt ok. 9 
GBP )nocleg  

5 dzień: 

Śniadanie w hotelu  
zwiedzanie Edynburga, miasta wzniesionego na stokach wygasłych wulkanów i skalistych zboczach. 
Na początek Edinburgh Castle - imponująca twierdza zbudowana na szczycie górującego nad miastem 
wygasłego wulkanu. Spacer średniowieczną Royal Mile, łączącą zamek z pałacem Palace of Holyrood 
House, w którym kiedyś mieszkała Maria Stuart, a obecnie rezyduje Królowa Elżbieta II podczas 
pobytów w Edynburgu. Obiad we własnym zakresie ( koszt ok. 9 GBP ) 
Przejazd do New Castle na przeprawę promową , przeprawa promem do Amsterdamu 
nocleg na promie 
6 dzień 
W godzinach rannych przypłynięcie do  Amsterdamu,  spacer po starym mieście: Plac Dam, Dom 
Rembranta, Damrak, pałac Królewski,  zwiedzanie muzeum Van Gogha , wizyta na  najbardziej znanym 
targu kwiatowym na kanale Singel, pomiędzy placami Muntplein i Koningsplein,  rejs po kanałach 
amsterdamskich , Obiad we własnym zakresie ( koszt ok. 15 Eur  ) 
w godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną  
przejazd  tranzytowy do Polski 

7 dzień 

Przyjazd w godzinach południowych  

 

CENA: 

 

Dla grupy min. 50 uczniów   1 409,00 zł/os  

Dla grupy min. 60 uczniów   1 379,00 zł/os  

 

CENA ZAWIERA: 

 
przejazd autokarem LUX 
przeprawa promowa  
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE ( KL 10 000 EUR, NNW7000 , PLN , BP 800 
PLN)  
4 noclegi : 2 noclegi w hotelu w  Londynie( np. sieci IBIS , pokoje 3-osobowe z  łazienkami)  , 1 nocleg w 
hotelu w okolicy Edynburga sieci IBIS , 1 nocleg na promie w kabinach 4-osobowych )  
3 śniadania, 2 obiadokolacje  
opieka pilota 
 

CENA NIE ZAWIERA: 

 
Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską  i ewentualnych przewodników lokalnych  
- dopłat za dodatkowe obiadokolacje , koszt 1 obiadokolacji 60 zł , 
- dopłaty do śniadania w Amsterdamie 40 zł  
 
Opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wg rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 
obowiązującego  od 26.11.2016 ,  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1334)  w wysokości 10 zł /os. 
 
 

 


