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 zbiórka uczestników wycieczki szkolnej o ustalonej godzinie, wyjazd, przekroczenie granicy; 
bezpośredni przejazd do HOLANDII

przejazd do WALII, przejazd do CONWY, spacer po uroczo położonym walijskim mieście do 
słynnych Conwy Castle & Town Walls, obiadokolacja, zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym, nocleg

bezpośredni przejazd do kraju, przekroczenie granicy, cieply posiłek w restauracji, powrót 
uczestników wycieczki szkolnej 

, 

,

zaokrętowanie na promie, nocna przeprawa do WIELKIEJ BRYTANII; do 
dyspozycji uczestników pozostają kabiny 4 osobowe z łazienkami, obiadokolacja, nocleg na promie 

 śniadanie, przypłynięcie do KINGSTON UPON HULL, przejazd wzdłuż malowniczych brzegów 
MORZA PÓŁNOCNEGO w kierunku wciśniętej w wąski wąwóz dawnej wioski rybackiej, która stanowiła 
przystań przemytników oraz - zgodnie z legendą - służyła Robin Hood'owi jako miejsce przechowywania łodzi - 
ROBIN HOOD'S BAY, spacer po WHITBY, położonej przy ujściu rzeki Esk wspaniałej nadmorskiej 
miejscowości połączony ze zwiedzaniem XIII wiecznych ruin opactwa benedyktynów oraz kościoła St Mary's, 
przejazd drogami widokowymi przez NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK  surowe, niegościnne i piękne 
wrzosowiska, przejazd do należącego do rodziny Howardów - CASTLE HOWARD, zwiedzanie wspaniałego 
dzieła architektonicznego i bogato zdobionych wnętrz pałacowych z monumentalnym Great Hall, mieszczącym 
dzieła antyczne Antique Passage, Salą Muzealną oraz Long Gallery, przejazd do jednej z najbardziej uroczych 
miejscowości północnej Anglii, założonego jeszcze w czasach dominacji Rzymian - YORKU, spacer po 
niezwykle malowniczym mieście połączony z wejściem do pozostałości dawnego Zamku - Wieży Clifforda, 
spacer The Shambles - doskonale zachowaną średniowieczną ulicą do złudzenia przypominającą Ulicę Pokątną 
z filmów o Harrym Potterze, zwiedzanie monumentalnej gotyckiej katedry York Minster, obok której znajduje się 
pomnik jedynego koronowanego na Wyspach Cesarza Konstantyna, krótki postój przy najkrótszej ulicy w 
mieście o najdłuższej nazwie - „Whip-ma-whop-ma-gate”, obiadokolacja, zakwaterowanie w schronisku 
młodzieżowym, nocleg

 śniadanie, przejazd do CHESTER, spacer malowniczymi Chester Rows - ulicami z zachowanym 
średniowiecznym układem urbanistycznym, zdobionymi starymi szachulcowymi budynkami, których witryny 
okupują niezliczone sklepiki, zwiedzanie wspaniałej katedry, którą zgodnie z legendą wybudowano na miejscu 
świątyni Druidów, 

 śniadanie, spacer po średniowiecznym CAERNARFON strzeżonym przez mury obronne i 
najsłynniejszy walijski zamek wpisany na listę UNESCO, przejazd SNOWDON MOUNTAIN RAILWAY do tarasu 
widokowego na najwyższym szczycie Anglii i Walii położonym w SNOWDONIA NATIONAL PARK, przejazd 
trasami widokowymi przez park narodowy, przejazd do schroniska młodzieżowego lub hotelu, obiadokolacja, 
nocleg

śniadanie, przejazd do WARWICK CASTLE, zwiedzanie najsłynniejszego średniowiecznego zamku 
w Anglii z jego Great Hall, Chapell, Caesar's Tower i Bear & Clarence Towers, gdzie we wspaniale stylizowanych 
wnętrzach specjalnie zatrudnieni aktorzy i animatorzy w strojach z epoki wprowadzają zwiedzających w klimat 
epoki, przejazd do STRATFORD UPON AVON - miejsca narodzin jednego z największych dramaturgów wszech 
czasów Shakespeare'a, spacer po mieście do domu rodzinnego artysty przy Henley Street, Old Grammar 
School, gdzie pobierał nauki, New Place, miejsca śmierci wielkiego poety, wizyta w Holy Trinity Church, gdzie 
pochowano Shakespeare'a, obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg

śniadanie, przejazd do  HAMPTON COURT, wspaniałej rezydencji królewskiej, która pomimo 
przebudowy pozostaje najlepszym przykładem architektury epoki Tudorów, zwiedzanie Great Hall Henryka VIII, 
największej sali tego typu w Anglii, bogato i wspaniale zdobionej Kaplicy Królewskiej, Apartamentów królowej 
Anny z salą Audiencyjną i Sypialnią, pomieszczeń kuchennych, spacer słynnym Hampton Court Maze - 
labiryntem roślinnym, spacer po ogrodach pałacowych, przeprawa na kontynent, obiadokolacja, przejazd do 
hotelu, nocleg

śniadanie, przejazd do BRUGII, spacer do Markt, serca niepowtarzalnego miasta, przy którym 
znajdują się: Provinciaal Hof  wspaniały neogotycki gmach administracji Flandrii, Belfort en Hallen  dzwonnica i 
sukiennice,  pomnik przywódców „Brugijskich Jutrzni” oraz Craenenburg - miejsce brawurowego uwięzienia 
habsburskiego następcy tronu, późniejszego  cesarza Maksymiliana I, przejście do placu Burg z jego ponoć 
najpiękniejszym w Belgii budynkiem Ratusza, stojącym tuż obok przepięknym budynkiem Oude Griffe oraz 
dwupoziomową Bazyliką Świętej Krwi, w której przechowywana jest jedna z najcenniejszych relikwii 
Chrześcijaństwa  - ampułka z krwią Chrystusa, przejście do Onze-Lieuve-Vrouvekerk, bezpośredni przejazd do 
kraju
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