
 

 

 
 

TERMIN: marzec 2017 
PROPONOWANY PROGRAM: 
DZIEŃ I: 
Wyjazd w godzinach porannych. Nocny przejazd do Anglii, przez Niemcy, Belgię, Francję. 
DZIEŃ II:   
Przeprawa promem. Przejazd do  Dover, zwiedzanie: 
 Obiadokolacja. Nocleg u rodzin w Londynie. 
DZIEŃ III:   
Śniadanie. Całodniowe zwiedzanie Londynu: Buckingham Palace, ceremonia zmiany warty pod Pałacem 
Buckingham, Parlament, Big Ben, National Galery, przejazd autobusem London Sightseeing Tour- zwiedzanie 
obiektów na trasie. Obiadokolacja. Nocleg u rodzin w Londynie. 
DZIEŃ IV:  
Śniadanie. Następnie przejazd do Stonehenge – jednej z najsłynniejszych, europejskich budowli megalitycznych, 
pochodząca z epoki neolitu oraz brązu. Następnie przejazd do miejscowości Bath, zwiedzanie: Największe atrakcje 
turystyczne Bath to rzymskie łaźnie, opactwo, Most Pulteney oraz ogród angielski Prior Park Landscape Garden 
zaprojektowany przez poetę Alexandra Pope'a. Następnie krótkie zwiedzanie Exeter, miasteczka pamiętajacego 
czasy Celtów. Obiadokolacja. Nocleg u rodzin w Plymouth. 
DZIEŃ V:  
Śniadanie. Po śniadaniu wyprawa na Land’s End ( Koniec Lądu).  Na samym końcu przylądka znajduje się park 
rozrywki, drogowskaz służący turystom do pamiątkowych zdjęć.   W wodach w okolicy Land's End odnotowano foki, 
długoszpary, delfiny i morświnowate. Zimuje tu siewka złota, czajka. Granit i związki metali spowodowały, że 
roślinność Land's End nie jest obfita a sam przylądek jest bezleśny; dominują wrzosowiska, wśród których znajdują 
się rzadkie mchy i porosty. Land's End i przylegające tereny są znajduje się w obrębie obszaru chronionego jako 
Area of Outstanding Natural Beauty. . Według legend kornwalijskich, w pobliżu Land's End leży zatopiona kraina 
Lyonesse, brytyjski odpowiednik Atlantydy, łączony tradycyjnie z legendą o królu Arturze. Przy odpowiedniej 
pogodzie z oceanu mają się wyłaniać wieże kościołów. Marynarze mówią, że w pobliżu Land's End z morza 
dobiegają dźwięki dzwonów. Następnie przejazd do St. Austell- zwiedzanie Eden Projekt- nowoczesnego parku 
założonego w starej kopalni gliny, następnie zwiedzanie ufundowanego przez Henryka VIII obronnego St. Mawes 
Castle. Spacer popołudniowy po Plymouth. Obiadokolacja. Nocleg u rodzin w Plymouth. 
DZIEŃ VI:  
Śniadanie. Przejazd do Brighton (9h postój), zwiedzanie: Royal Pavilion, Molo, Palace Pier- znane jako miejsce 
rozrywek. Nocny powrót do Polski. 
DZIEŃ VII:  
Przyjazd do Polski. 
 
ZAPEWNIAMY: 

 Przejazd autokarem  

 4 noclegi u rodzin ( 2 x w Londynie, 2 x w Plymouth). 

 4 śniadania u rodzin 

 4 obiadokolacje u rodzin 

 4 lunch pakiety u rodzin 

 Ubezpieczenie KL i NNW 

 Opieka pilota/przewodnika 

 Prom 
 
CENA: 1 490,00 PLN/os  przy grupie 40 osób płacących 
Na bilety wstępu i realizacje programu należy ze sobą zabrać około 60 GBP/os które zbiera pilot w dniu wyjazdu 
Biuro Podróży ,, Abraksas” ul. Stawowa 3/2  40-095 Katowice; tel. 32 206-85-02/62, 501771782; nasz e- mail; 
info.abraksas@interia.pl, www.abraksas.pl 
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