
 WYCIECZKA SZKOLNA DO WIELKIEJ BRYTANII -     Termin: 30.04.2015- 06.05.2015 

Dzień pierwszy: Zbiórka o godz.14.00. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.  

 

Dzień drugi: Przejazd promem lub tunelem  przez kanał La Manche. Podczas przeprawy  możliwość skorzystania z toalety porannej. Zwiedzanie Anglii 

rozpoczniemy od miejscowości Brighton. Kurort nadmorski, uwielbiany przez Anglików. Poznamy historię Króla Jerzego IV, odwiedzimy miejsca 

spopularyzowane przez grupę  pisarzy angielskich Graham Green, Ch. Dickens,  w tym The Lanes ( urokliwe uliczki na których znajdują się XVII wieczne  chaty 

rybackie, przemienione w klimatyczne sklepy, kawiarenki , restauracje.), Brighton Marina, oraz Grand Hotel i Molo. Odpoczniemy na piaszczystej plaży. 

Zobaczymy także Royal Pavilion Gardens i Brighton Museum and Art. Gallery. O godz. 17 tej, udamy się autokarem do rodzin goszczących. Zakwaterowanie, 

posiłek, nocleg. 

 

Dzień trzeci: Po śniadaniu, dojazd do centrum Londynu. Zwiedzanie zaczniemy od Imperial War Museum ( Muzeum Wojny), ekspozycja poświęcona 

najważniejszymi wydarzeniami z historii Anglii.( karty pracy), następnie przejażdżka na London Eye, ( Koło ma wysokość 135m a jego pełny obrót trwa około 

40 min. Na kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie). Zobaczymy krótki film  o Londynie w formacie 4 D! Wizyta w teatrze THE GLOBE. 

Angielscy aktorzy pracujący w teatrze zapoznają uczestników z historią, literaturą, i tradycjami angielskimi z czasów pisarza. Zwiedzimy muzeum  oraz teatr. Po 

południu, przejedziemy statkiem turystycznym do Tower Bridge, przejdziemy dookoła twierdzy Tower do jednego z  najpiękniejszych miejsc w mieście – St. 

Katherine's  Docks. Zakwaterowanie, posiłek, nocleg. 

Dzień czwarty: Po śniadaniu  pojedziemy do Cambridge, siedziby drugiego po Oksfordzie najstarszego uniwersytetu w Anglii. Uczestnicy wycieczki zapoznają 
się z systemem edukacji w Anglii , poznają historię znanych noblistów, którzy studiowali  w Cambridge. Zobaczą główne zabytki  architektoniczne miasta oraz 
słynne w  świecie  uczelnie ( m.in. Trinity Hall, Kings College, Trinity College, Lucy Cavendish College). Bedzie czas na zakupy w zabytkowej części miasta oraz  
odpoczynek w ogrodach uczelnianych.  Zatrzymamy się także w Duxford i zobaczymy muzeum lotnictwa angielskiego, w którym znajdują flagowe samoloty 
RAF-u a także główną bazę polskich dywizjonów walczących w drugiej wojnie światowej. Powrót do rodzin goszczących. Zakwaterowanie, posiłek, nocleg. 

Dzień piąty: Po śniadaniu, wyjazd do Królewskich Ogrodów Botanicznych- Kew Gardens. Zwiedzimy m.in. Konserwatorium Księżnej Diany (wspaniałe 

orchidee, lilie wodne i urokliwe stawy ogrodowe) oraz w przejrzysty i prosty sposób zapoznamy się z ewolucja roślin w dumie ogrodów, jakim jest  Evolution 

House. Zobaczymy także Pałac Kew czy rezydencje Królowej Charlotty. Przejdziemy urokliwą trasą widokową po koronach drzew Top Tree Walk. Przejedziemy 

do centrum miasta. Spacer trasą upamiętniającą Diamond Jubilee Królowej. Budynki Parlamentu z wieżą i zegarem Big Ben, Opactwo Westminster oraz Horse 

Guards, regiment jazdy konnej oraz straży królewskiej.  O godz.15 wizyta w Galerii Narodowej, w której zgromadzono arcydzieła malarstwa światowego. (karty 

pracy). Następnie  wizyta na Covent Garden w Muzeum transportu (w ekspozycjach pierwsze oryginalne londyńskie taksówki, tramwaje i autobusy ). 

Wieczorem musical  w Novello Theatre. MAMMA MIA.! Zakwaterowanie, nocleg. 

 

Dzień szósty: Po śniadaniu, pojedziemy  do East Molesey aby zwiedzić Pałac Hampton Court, który od 1528r jest własnością rodziny królewskiej. Często 

przypisuje mu się miano angielskiego Wersalu. Zobaczymy: The Great Hall, reprezentacyjną salę wybudowaną za panowania króla Henryka VIII. The Maze-

naturalny labirynt, Apartamenty króla  Williama III i królowej  Marii oraz The Chapel Royal,, kaplice w której od 450 lat do dnia dzisiejszego odprawiane są msze. 

Przejażdżka kolejką  do londyńskiego ”Manhatanu”-Canary Wharf, finansowego centrum  Londynu. W budynku One Canada Square (231m) rozegrała się też 

akcja dwóch ostatnich odcinków popularnego brytyjskiego serialu science–fiction  Doctor Who. Zwiedzanie zakończymy, dzielnicy Greenwich, wpisanej w 

1997 na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Miejsce urodzin króla Henryka VIII oraz królowej Elżbiety I. Zobaczymy południk zerowy, dowiemy się kim 

byli Harrison, Flamsteed czy Halley. Przygotowanie do wyjazdu. Przeprawa tunelem lub promem do Francji. Przejedziemy przez Francję, Belgię, Holandię i 

Niemcy do Polski. 

Dzień siódmy: Powrót do Szczecina planujemy w  godzinach południowych. 

DOGODNY SYSTEM  3 RAT!  

MOŻLIWOŚC ODLICZENIA WYPOCZYNKU DZIECKA Z ZAKŁADU PRACY! 

Cena: 1530 zł oraz 70 GBP 

 

- transport autokarem, posiadającym WC, mini-barek, systemy audio. 

- 4 noclegi u rodzin angielskich w domkach w bezpiecznej dzielnicy, na obrzeżach Londynu,- 4 śniadania, 4 obiado-kolacje , 4-pakowane lunche  

- wszystkie wstępy do zwiedzanych obiektów, Bilet na Musical, bilety na tunel lub prom, bilety na metro i kolejkę DLR, ubezpieczenie NW oraz KL , polski 

przewodnik, pilot oraz opiekunowie szkolni (1:15). Kolejność zwiedzania może się zmienić, jednakże wszystkie  punkty zostaną zrealizowane. 

 

ZAINTERESOANYCH PROSIMY O KONTAKT Z ANGELIKĄ STYŚ LUB MAGDALENĄ JASIEWICZ NA KOMUNIKATORZE SZKOLNYM BĄDŹ W SZKOLE 

SALA 305 A I 302 ORAZ NA ZEBRANIU SZKOLNYM W W.W. SALACH. 

 


