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“ANGLIA TOUR” 
LONDYN–LEEDS CASTLE–CAMBRIDGE-YORK-STRADFORD UPON AVON-BLENHEIM-

OXFORD-LONDYN-STONHENGE-WINCHESTER-GANDAWA (7/8 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki, wyjazd, przekroczenie granicy polsko-niemieckiej, bezpośredni 

przejazd w kierunku Francji; 

2 dzień 

Przeprawa na Wyspy Brytyjskie; w tym dniu 2 propozycje: 

Albo przejazd do LEEDS CASTLE – normańskiego zamku nad malowniczym jeziorem ze stylowym 

wnętrzem, ogrody zamkowe z labiryntem zieleni; 

Albo przejazd do  CANTERBURY, spacer po urokliwym mieście ze wspaniałą katedrą i  grobem 

Tomasza Becketa oraz zamkiem normańskim);  przejazd do hotelu na przedmieściach Londynu; nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd od CAMBRIDGE: spacer ulicą King’s Parade; kolegia uniwersyteckie np. King’s 

College, St John’s College lub Trinity College, wizyta w kaplicy Kolegium Królewskiego; Dom Senatu; Great St. Mary's Church, odpoczynek przy 

Market Place; przejazd do miasta YORK: katedra York Minster, pomnik Konstantyna Wielkiego, spacer po murach okalających starówkę miasta, 

Wieża Clifford’a – pozostałość dawnego zamku z pięknymi widokami na najstarszą część miasta zamku, spacer po średniowiecznych uliczkach ze 

znanym zaułkiem „Whip-ma-whop-ma-gate”; obiadokolacja; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do STRATFORD UPON AVON, spacer po mieście: pomnik Szekspira, miejsce urodzin Szekspira, Hall’s Croft, Kościół Św. 

Trójcy, Old Town, Nash’s House, Królewski Teatr Szekspirowski; przejazd do BLENHEIM PALACE – monumentalnej, wiejskiej rezydencji rodu 

Churchill; przejazd do OXFORD - zwiedzanie jednego z najstarszych i najbardziej renomowanych ośrodków akademickich, spacer po mieście: 

Christ Church College, Muzeum of Oxford, Magdalen College;  obiadokolacja; powrót do hotelu; nocleg; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd do LONDYNU- zwiedzanie stolicy Zjednoczonego Królestwa; przejazd w okolice Pałacu Buckingham – głównej rezydencji 

królewskiej, Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii, The Mall – główna aleja defiladowa; spacer przez St. James Park do Opactwa 

Westminster; przejście do budynku Parlamentu wraz z jego słynnym Big Ben'em; Westminster Bridge na Tamizie i Oko Londynu; rejs statkiem 

po Tamizie do Twierdzy Tower i Mostu Tower; obiadokolacja; przejazd metro do British Museum lub do GREENWICH, spacer po parku i wizyta 

w obserwatorium astronomicznym (południk zero); powrót do hotelu; nocleg;  

6 dzień 

Śniadanie;  przejazd do tajemniczego kręgu kamiennego w STONHENGE: spacer ścieżka dookoła magicznego miejsca, być może związanego z 

kultem ciał niebieskich lub obliczeniami astronomicznymi; przejazd do WINCHESTER i zwiedzanie jednej z najwiekszych w Anglii katedr 

gotyckich oraz spacer do zamku z XII w., gdzie w Wielkiej Sali ma znajdować się Okrągły Stół Króla Artura; przejazd na południe i przeprawa na 

kontynent; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym we Francji; 

7/8 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do GANDAWY (Gent), spacer trasą turystyczną: Katedra św. Bawona, Ratusz, Twierdza Gravensteen; w 

godzinach południowych wyjazd; przejazd przez Francję, Belgię i Niemcy; przekroczenie granicy; powrót uczestników wycieczki; 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja)  

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie 

- noclegi wg programu w hotelach turystycznych (pokoje 2,3 os. z łazienkami) 

- posiłki wg programu 

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

  

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych 

wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów 

z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


