
 
OFERTA AGENCYJNA: 

Szkocja & Anglia 
 zwiedzanie wielodniowe w 10 dni 

 

 

TERMIN: 26.04 – 05.05.2019 r. 
 

 

Dzień 1 
Wyjazd z Piekar Śl. o godz. 18:00, zbiórka na parkingu przy Domu Pielgrzyma na 
ul. Popiełuszki o 17:45. 
Dzień 2 
Przejazd przez Niemcy, Francję. Przeprawa przez Kanał la Manche (prom lub 
Eurotunel) do Anglii. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Folkestone, w godzinach 
popołudniowych, czas wolny na spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg.  
Dzień 3 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Cambridge, spacer po 
miejscowości znanej dzięki słynnemu uniwersytetowi założonemu w 1209 r. Przejazd 
do hotelu w York, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 4 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie York – jednego 
z najatrakcyjniejszych miast Wielkiej Brytanii: starówka, York Minster – największa 
w Anglii średniowieczna katedra, mury obronne, The Shambles (Rzeźnicka) – jedyna 
w Europie w całości zachowana średniowieczna ulica, Clifford’s Tower – ruiny 
zamku. Przejazd w okolice Glasgow, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 5 
Wcześniejsze śniadanie. Zwiedzanie Glasgow – największego miasta Szkocji 
uznanego za jej komercyjną stolicę, m.in. średniowieczna katedra św. Mungo, 
muzeum i galeria sztuki Kelvingrove – posiadające jedne z największych zbiorów 
w Europie, najstarsze muzeum w Szkocji. Przejazd do Stirling – dawnej stolicy Szkocji, 
spacer po miejscowości, m. innymi XV-wieczny zamek królów Szkocji – miejsce 
koronacji Marii Stuart, Wallace Monument – wieża upamiętniająca szkockiego 
bohatera narodowego – Williama Wallace’a. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 6 
Śniadanie. Przejazd do stolicy Szkocji – Edynburga. Zwiedzanie: pałac Holyrood – 
siedziba brytyjskich monarchów w Szkocji, zamek – symbol Szkocji i zarazem jedna  
z najstarszych i najpotężniejszych fortec w Wielkiej Brytanii, katedra świętego Idziego 
– patrona Edynburga, pomnik słynnego szkockiego poety i pisarza – Waltera Scotta. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
 

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 



Dzień 7 
Wczesne śniadanie, wyjazd na północ Szkocji – Highland. Przejazd najpiękniejszą 
szkocką trasą widokową: Dolina Glen Coe, Fort William – miasto u stóp Ben Nevis – 
najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii. Przejazd na punkt widokowy nad Jeziorem 
Loch Ness – poszukiwanie potwora ☺. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 8 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku południowej części Wysp 
Brytyjskich. Przejazd do Stratford-upon-Avon, spacer po miasteczku, w którym 
urodził się i zmarł William Shakespeare. Przejazd do hotelu w okolicach Londynu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 9 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Londynu, zwiedzanie centrum 
(pieszo i metrem): dzielnica Westminster - Opactwo Westminster (tu odbywają się 
wszystkie oficjalne nabożeństwa z udziałem członków rodziny królewskiej), gmach 
Parlamentu z wieżą Big Bena, Park Św. Jakuba, Hyde Park, Piccadilly Circus, Soho, 
Trafalgar Square z kolumną Nelsona, czas wolny na Oxford Street - najsłynniejszej 
ulicy handlowej w Londynie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski w godzinach 
wieczornych.  
Dzień 10 Przyjazd do Piekar Śl. w godzinach wieczornych (ok. 16:00–20:00). 
 

ŚWIADCZENIA: 

• przejazd autokarem turystycznym,  

• obsługa przewodnika/pilota,  

• 7 noclegów (hotele ** lub ***, pok. 2-os. z pełnym węzłem sanitarnym) 

• 7 śniadań, 7 obiadokolacji,  

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• opłata za przejazd tunelem pod kanałem Lamanche,  

• fundusz gwarancyjny.  
 

KOSZT WYJAZDU:  3 279 zł 
 

DODATKOWE INFORMACJE:  
Cena nie zawiera kosztu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów lokalnych 
przewodników, wynajmu systemu słuchawkowego oraz napojów do obiadokolacji. 
Należy doliczyć koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 100 GBP (funtów 
brytyjskich). Każdy uczestnik musi posiadać paszport albo dowód osobisty. 
 

ZAPISY i PŁATNOŚCI:  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 1000 zł od uczestnika od ceny podstawowej przy 
zgłoszeniu i zawarciu pisemnej umowy (dane do umowy: imię i nazwisko, data 
urodzenia , adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości data jego 
wydania i ważności, numer telefonu). Pozostała kwota według umowy najpóźniej 21 dni 
przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych.  

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28. 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce i 
podpisaniu umowy w biurze. 

 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Szkocja”.  


