
 PTTK “Baildon”                                                                                                                               Katowice, 01.09.2021r

ANGLIA – SZKOCJA
Wyprawa do Ojczyzny Johna Baildona 250 LAT!!!

2 – 10 lipca 2022 r.
Londyn – Windsor – Oxford – Edynburg – Stirling – Cambridge – Brighton –

miejscowość BAILDON; malowinicze szkockie góry:)
PROGRAM:
1 dzień  wyjazd w godzinach przedpołudniowych ze wskazanego miejsca; autokarem lux; przejazd przez

Niemcy, Francję, nocna przeprawa do Anglii;
2  dzień  przejazd  metrem  do  centrum  Londynu całodzienne  zwiedzanie  stolicy  Wielkiej  Brytanii:
Parlament;  BIG  BEN;  Muzeum  Historii  Naturalnej;  Muzeum  Techniki;  Muzeum
VICTORII&ALBERTA- czas wolny na indywidualne zwiedzanie; udajemy się do Twierdzy Tower
i podziwiamy najsłynniejszy londyński most TOWER BRIDGE obiadokolacja (KFC) I NOCLEG
3   dzień    śniadanie;  przejazd  do  Windsoru  (siedziba  królowej) –  zwiedzanie  zamku;  przejazd  do
Oxfordu – spacer po mieście słynącym z elitarnych szkół wyższych; nocny przejazd do stolicy Szkocji
– Edynburga; przerwa na poranną toaletę i kawę. 
4   dzień     zwiedzanie  Edynburga:  Zamek  Królewski;  słynna  królewska  mila;  miejsce  narodzin
Harrego  Pottera;  Wzgórze  Bohaterów;  pomnik  najsłynniejszego  Polaka  w  Szkocji  –  Niedźwiedzia
Wojtka; przejazd  do  Glasgow  krótka  wizyta  w  centru;  stadion  Celticu  Glasgow  -  Celtick  Park.
obiadokolacja  II NOCLEG
5   dzień    śniadanie; przejazd do  Stirling – dawnej stolicy Szkocji; wejście na wzniesienie na której
znajduje się Wolles Monument; przejazd przez malownicze tereny Gór Szkockich – przerwy na zdjęcia
w punktach widokowych; wodospady; słynna Dolina Łez; obiadokolacja;  III NOCLEG
6  dzień    śniadanie  ;  słynny  mur  Hadriana –  umocnienia  wzniesione  przez  Rzymian  dla  ochrony
północnej granicy imperium; przejazd do miejscowości YORK – zwiedzanie jednej z najpiękniejszych
gotyckich katedr; oryginalne średniowieczne witraże; obiadokolacja IV NOCLEG
7   dzień    śniadanie;  wizyta w miejscowości Baildon z której wywodzi się ród naszego patrona Johna
Baildona; w 2022 obchodzimy 250 urodziny słynnego szkockiego inżyniera; przejazd do Cambridge –
spacer po mieście elitarnych uniwersytetów; obiadokolacja; przejazd do hotelu; V NOCLEG
8   dzień    śniadanie;  przejazd  do  Brighton –  najsłynniejszego  angielskiego  kurortu  nadmorskiego;
Muzeum  Brighton;  słynne  molo  –  Palace  Pier –  znane  miejsce  rozrywek;  Pawilon  Królewski
(z zewnątrz) czas wolny na finałowe zakupy; pamiątki; nocny powrót do Polski
9    dzień Przejazd przez Francję i Niemcy;   powrót do Katowic w godzinach popołudniowych 10 lipca. 

Cena:   1 890   pln i obejmuje:  
 5 noclegów w  hotelach  POKOJE  2-osobowe;  można  dolecieć  samodzielnie  np.  do

Londynu – przy tej opcji cena: 1 790 pln;
 5  śniadań;  5  obiadokolacji;  (śniadania  hotelowe;  w  Szkocji  możliwe  śniadania

prowiantowe);  kolacje na mieście w tzw. bistrach lub Mc Donalds / KFC !!!)
 przejazd autokarem lux ; opieka pilota – przewodnika; ubezpieczenie KL i NNW
CENA NIE OBEJMUJE biletów wstępu: na realizację programu, myta; wstępy i przejazdy metrem należy
przeznaczyć 150 funtów (gbp) osoby dorosłe i 100 gbp osoby do 15 roku życia; Płatne u pilota w autokarze.

   GLIWICKA 1 -  I PIĘTRO  w godz. 11.00 – 15.00  
tel. 32 259 – 79 – 82; 504 060 596   pttk.baildon@op.pl

Przy zapisie prosimy podać dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz datę urodzenia
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

PASZPORTY i szczepienia na Covid 19 obowiązkowe !!!

mailto:pttk.baildon@op.pl

