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2016.07.11 (poniedziałek)  
Wyjazd  w godzinach porannych (04.20). Przejazd Kraków – A4 – Katowice – Wrocław – 
Jędrzychowice – gr. PL-D – Budziszyn – Uchyst am Taucher (msza św.) – Drezno- 
Chemnitz – Kolonia (zakwaterowanie w hotelu „IBIS Budget  Köln Porz”, obiadokolacja, 
spacer po okolicy hotelu). 
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6309889144163245985?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.12 (wtorek)  Śniadanie. Przejazd Kolonia – Akwizgran – gr. D-B – Liege – Bruksela
– Gandawa – Ostenda – gr. B-F – Dunkierka – przeprawa  promem DFDS – gr. F-DB  – 
Dover – Canterbury (zwiedzanie: Katedra, spacer po mieście, msza św. w katolickim 
kościele św. Tomasza) – Londyn (obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu „IBIS London 
Turrock M25).
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6309892259279005041?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.13  (środa)  Śniadanie. Przejazd Londyn – M25 – Eton College – Windsor (Pałac 
Królewski) – Oxford (spacer po mieście: Ashmolean Muzeum, kościół katolicki pw. Św. 
Ducha, kościół św. Marii Magdaleny, Biblioteka z salą o sklepieniu wachlarzowym, przejście 
przez High Street, obok Trinity College, John’s College – szkoły, w której studiował Tony 
Blair, University Church, budynek poczty, Christ Church Cathedral, Merton College, Oriel 
College, obiadokolacja w pizzerii, Carfax Tower, kościół św. Michała) – Stratford ( miasto 
Szekspira) – Manchester (zakwaterowanie w hotelu „IBIS Bidget Manchester Salford 
Quays)
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6309911978135655025?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.14  (czwartek) Śniadanie. Przejazd Manchester – M6 – Carlisle – Cawfields (Mur 
Hadriana:  rzymski wał obronny w północnej Brytanii wybudowany w latach 121-129 n.e. na 
odcinku od wsi Bowness nad zatoką Solway Firth do twierdzy Segedunum w Wallsend nad 
rzeką Tyne w czasach cesarza Hadriana. Pomyślany jako zapora przed wojowniczymi 
plemionami Piktów z Kaledonii, nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Tutaj też msza 
św.) – Glasgow (stadion Celtic Glasgow, George Square z ratuszem i wspaniałą wiktoriańską 
zabudową, gotycka katedra- jedyna  duża świątynia, która przetrwała bez szwanku burzliwe 
czasy szkockiej reformacji) – Stirling (zamek Stirling wznoszący się wysoko na skalistym 
wzgórzu, obiadokolacja) – Falkirk (zakwaterowanie w hotelu „Metro Ins”)
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6309925683960812625?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.15  (piątek)  Śniadanie z produktów biura. Przejazd Falkirk – Edynburg 
(zwiedzanie przepięknej stolicy Szkocji: Królewska Mila, katedra St Giles, zamek królewski 
wybudowany na wygasłym wulkanie z przepięknymi witrażami w kaplicy św. Margaret, Stare
Miasto, park u podnóża zamku z pomnikiem niedźwiadka Wojtka, National Gallery of 
Scotland, , obiadokolacja, spacer na wzgórze Calton Hill gdzie znajduje się National 
Monument, pomnik Nelsona i Stare Obserwatorium Miejskie ) – Fakirk Whel (śluza 
obrotowa) – Falkirk (nocleg w hotelu „Metro Ins”) 
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https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6310031750863242305?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.16  (sobota)  Śniadanie z produktów biura. Przejazd Falkirk – Glasgow – przejazd 
wzdłuż Loch Lomond (jezioro położone na uskoku tektonicznym Highland Boundary Fault, 
najrozleglejszy zbiornik słodkowodny na lądzie stałym w  Wielkiej Brytanii. Na powierzchni 
jeziora znajdują się liczne wyspy, m.in. Inchmurrin – największa wyspa, jaka powstała na 
zbiorniku słodkowodnym na terenie Wysp Brytyjskich. Jezioro jest znanym miejscem 
wypoczynkowym; powstała o nim także piosenka pt."Wax & Wire") - Luss nad Loch 
Lomond (msza św., spacer po wiosce) – Crianlarich – Dolina Glen Coe (wodospady) – Glen  
Coe - Fort William (spacer główną ulicą miasta, muzeum, kościół św. Andrzeja) – 
Crianlarich – Callander – Deanston Distillery (zakupy whisky) – Walace Monument (spacer
do punktów widokowych) – Stirling (zamek i obiadokolacja) – Falkirk (nocleg w hotelu 
„Metro Ins”)
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6310045203179473025?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.17 (niedziela)  Śniadanie z produktów biura. Przejazd Falkirk (msza św.) – York 
(katedra, spacer po ścisłym centrum które otoczone jest murami, wybudowanymi w 1220 za 
panowania Henryka III, zachowanymi niemal w całości, po których można się przechadzać 
po dziś dzień. Wjazd do miasta umożliwia sześć bram. Długość murów to blisko 13 km) –
Cambridge (St Catharine's College, King's College, Trinity College, St John's College, 
Round Church, Most Westchnień ) – Londyn (zakwaterowanie w hotelu „IBIS London 
Turrock M25”).

https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6310054673930641265?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.18  (poniedziałek)  Śniadanie. Przejazd do centrum Londynu (zwiedzanie:  
Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, St. James's Park, Buckingham Palace, ceremonia 
zmiany warty, Downing Street, Trafalgar Square, National Galery, obiadokolacja w dzielnicy 
chinskiej) – Dover – przeprawa promem DFDS – gr. GB-F – Calais – Dunkierka 
(zakwaterowanie w hotelu „F1 Dunkerque Grande Synthe”)
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6310064353185407025?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.19  (wtorek)  Śniadanie. Przejazd Dunkierka – E40 – gr. F-B – Ostenda – Gandawa 
– Bruksela (zwiedzanie: Atomium, Parlament Europejski, Wielki Plac, Ratusz, Dom Króla, 
Manneken-Pis, Katedra św. Michała i św. Guduli) – Liege – Aachen – gr. B-D – Kolonia 
(obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu „IBIS Budget  Köln Porz”)
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6310083515947943633?
authuser=0&feat=directlink 

2016.07.20  (środa)  Śniadanie. Przejazd Kolonia (zwiedzanie: Katedra Świętego Piotra i 
NMP oraz msza św., spacer w okolicy Dworca Kolejowego ) – E40 – Gera – Chemnitz – 
Drezno – Budziszyn – gr. D-PL – Jędrzychowice – Wrocław – Katowice – Kraków (23.45).
https://picasaweb.google.com/105055907564786501100/6310096272654498401?
authuser=0&feat=directlink 

                  Opracował  Julian Ślusarczyk  504 766 350 jotes48@gmail.com
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