
BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

PENELOPA

ANGLIA – WALIA – IRLANDIA – IRLANDIA PŁN – SZKOCJA
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)

 1 DZIEŃ godz. 07:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 08:00 wyjazd,
godz. 13:00 odjazd sprzed Dworca Głównego PKP w POZNANIU; nocleg w hotelu w HANOWERZE

 2 DZIEŃ śniadanie, przejazd do CALAIS – ok. godz. 16:30 zaokrętowanie na promie, w godz. 17:15–17:45
rejs do DOVER; kolacja i nocleg w hotelu w BRIGHTON

 3 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie BRIGHTON – jednego z pierwszych uzdrowisk w Europie, obejrzenie
z zewnątrz ekstrawaganckiego Pawilonu Królewskiego Jerzego IV i spacer do 500-metrowego
mola Palace Pier, wyjazd do WINCHESTER – pierwszej stolicy Anglii, w programie zwiedzania
m.in. normandzka katedra z XI w. – najdłuŜszy kościół w Europie i Wielki Hall z okrągłym stołem,
przy którym zasiadali rycerze króla Artura, przejazd do STONEHENGE – obejrzenie tajemniczego
kamiennego kręgu z epoki brązu, następnie zwiedzanie BATH – kolebki monarchii angielskiej,
znanego uzdrowiska, w programie spacer po mieście połączony z obejrzeniem m.in.: mostu Pulteney,
katedry z XV w. (z zewnątrz) i łaźni rzymskich; kolacja i nocleg w hotelu w CARDIFF

 4 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie CARDIFF – stolicy Walii połoŜonej nad rzeką Taff, w programie m.in.:
spacer po Cathays Park, wizyta w City Hall, obejrzenie zamku (z zewnątrz), przejazd
do FISHGUARD – ok. godz. 13:45 zaokrętowanie na promie, w godz. 14:30–18:00 rejs
do ROSSLARE (Irlandia); posiłek na promie, nocleg w hotelu w CORK lub okolicy

 5 DZIEŃ śniadanie, krótkie zwiedzanie CORK – spacer po Sullivan’s Quay, obejrzenie: Parliament Bridge,
dzwonnicy pozostałej z Red Abbey, National Monument, Fortu ElŜbiety, katedry św. Finbara,
przejazd PĘTLĄ KERRY – 100-milową trasą słynącą ze wspaniałych widoków, zaliczaną
do największych atrakcji turystycznych Irlandii, krótki postój w ADARE – jednej z najładniejszych
wiosek w Irlandii; kolacja i nocleg w hotelu w okolicy LIMERICK

 6 DZIEŃ śniadanie, przejazd wzdłuŜ WYBRZEśA CLARE, postój przy przysparzających niezapomnianych
wraŜeń Klifach MOHER wystających z morza na wysokość 200 m na przestrzeni 8 km, kontynuowanie
podróŜy przez Burren – wapienny płaskowyŜ w północno-wschodniej części hrabstwa Clare
do CLONMACNOISE – średniowiecznego klasztoru nad rzeką Shannon załoŜonego w latach
545-548, centrum naukowego i religijnego Irlandii od VII do XII w., miejsca spoczynku wielu
królów Tary i Connaughtu, w programie obejrzenie m.in.: świątyń Dowling, Hurpan, Melaghlin,
Kierana i Kelly, katedry z Szepczącymi Drzwiami, KrzyŜa Pisma Świętego, Okrągłej WieŜy;
kolacja i nocleg w hotelu w DUBLINIE

 7 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie DUBLINA, w programie m.in.: katedra św. Patryka, katedra Kościoła
Chrystusowego, ratusz, Trinity College załoŜone w 1592 r. przez ElŜbietę I, posiadające w swych
zbiorach Ewangeliarz z Kells – najpiękniej zdobioną średniowieczną księgę rękopiśmienną świata,
spacer po O’Connell Street, ok. godz. 16:00 wyjazd do Irlandii Północnej; kolacja i nocleg
w hotelu w BELFAŚCIE

 8 DZIEŃ śniadanie, spacer po BELFAŚCIE – obejrzenie City Hall, Albert Memorial Clocktower – lekko
odchylonej od pionu wieŜy zegarowej wybudowanej ku czci księcia Alberta, gmachu Opery,
Queens University – perły architektury belfaskiej i najbardziej prestiŜowej uczelni Irlandii Północnej,
ok. godz. 11:00 zaokrętowanie na promie, w godz. 11:30–14:00 rejs do CAIRNRYAN (Szkocja),
przejazd wzdłuŜ LOCH LOMOND – jednego z najpiękniejszych i największych jezior szkockich
oraz Glen Coe – malowniczej „lamentującej doliny” o urwistych zboczach, z których spadają
liczne wodospady; kolacja i nocleg w hotelu k/FORT WILLIAM

 9 DZIEŃ śniadanie, wycieczka na WYSPĘ SKYE (Wyspa Mgieł) naleŜącą do Hebrydów Wewnętrznych
– największą i najbardziej znaną ze szkockich wysp, słynącą z najpiękniejszego w Brytanii
górskiego krajobrazu, w programie m.in. PORTREE – stolica wyspy i Old Man of Storre –
55-metrowej wysokości monolit, przejazd tam i powrót przez most SKYE BRIDGE, postój
przy malowniczo usytuowanym zamku EILEAN DONAN wybudowanym w 1320 r. do obrony
przed Wikingami; powrót na kolację i nocleg do hotelu k/FORT WILLIAM
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10 DZIEŃ śniadanie, przejazd wzdłuŜ LOCH NESS do COWDOR – jednej z najbardziej romantycznych
rezydencji rodowych Highlandów, spacer po ogrodach i obejrzenie zamku z zewnątrz, następnie
zwiedzanie naleŜącego do ksiąŜąt Atholl zamku BLAIR (XIII w.) i zamku GLAMIS – jednego
z największych zamków Szkocji, bajkową sylwetką przypominającego zamki nad Loarą; kolacja
i nocleg w hotelu w QUEENSFERRY k/EDYNBURGA

11 DZIEŃ śniadanie, przejazd do EDYNBURGA – zwiedzanie stolicy Szkocji, w programie: Zamek Edynburski,
Pałac Holyroodhouse, spacer po Starym Mieście, ok. godz. 15:00 wyjazd do MELROSE ABBEY –
obejrzenie dobrze zachowanych ruin jednego z najbogatszych i najpiękniejszych opactw pogranicza;
kolacja i nocleg w hotelu w okolicy NEWCASTLE upon TYNE

12 DZIEŃ śniadanie, przejazd do YORK – spacer po jednym z najstarszych miast brytyjskich i zwiedzanie
katedry York Minster – jednej z najpiękniejszych na świecie, ok. godz. 12:30 wyjazd do WARWICK
– zwiedzanie zamku wzniesionego przez Wilhelma Zdobywcę, jednego z najokazalszych w Europie,
następnie zwiedzanie STRATFORD upon AVON – rodzinnego miasta Williama Szekspira,
w programie m.in. dom poety; kolacja i nocleg w hotelu w STEEPLE ASTON lub okolicy

13 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie PAŁACU BLENHEIM – perły baroku angielskiego, zwanego angielskim
Wersalem, przejazd do OXFORDU – zwiedzanie budynków renomowanego uniwersytetu, wyjazd
do HAMPTON COURT – zwiedzanie pięknego pałacu Henryka VIII (XVI w.), reprezentującego
blisko 500 lat historii Monarchii; kolacja i nocleg w hotelu w LONDYNIE

14 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie LONDYNU, w programie: Twierdza Tower, rejs po Tamizie i spacer połączony
z obejrzeniem m. in.: Parlamentu, Big Bena, Opactwa Westminster, Downing Street, Pałacu
Buckingham, placów Trafalgar i Piccadilly; kolacja i nocleg w hotelu w LONDYNIE

15 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do FOLKESTONE, przejazd Eurotunnelem do CALAIS; nocleg w hotelu
w HANOWERZE

16 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do POZNANIA ok. godz. 15:00, do WARSZAWY
ok. godz. 20:00 – zakończenie imprezy na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN

CENA: 6.690 zł
obejmuje: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, video, toaleta), noclegi w hotelach 2 i 3* (pokoje 2-os.

z łazienkami), 15 śniadań, 12 kolacji, posiłek na promie Fishguard-Rosslare, bilety promowe
na trasach: Calais-Dover, Fishguard-Rosslare, Belfast-Cairnryan, przejazd Eurotunnelem, opłaty
drogowe, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe
i nowotworowe obligo dla kaŜdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy
5 000 euro, bagaŜ do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro),  podatek VAT

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.870 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 160 funtów – bilety wstępu do obiektów, metro w Londynie i rejs po Tamizie
● ok. 35 euro – bilety wstępu do obiektów w Irlandii i przewodnik w Dublinie
● ok. 15 euro – dla chętnych fakultatywne wejście do browaru Guinnessa w Dublinie
● napoje do kolacji

TERMIN: 12.08 – 27.08.2017


