
Sanktuaria Anglii i Szkocji
 

CANTERBURY · WARWICK · EDYNBURG · PITLOCHRY ·HIGHLAND · LOCH NESS · GLASGOW · STIRLING · ATRAKCJE
LONDYNU MELROSE · YORK · LINCOLN · WALSINGHAM · LONDYN

DZIEŃ 1 PRZEJAZD DO FRANCJI Wyjazd zgodnie z rozkładem przejazdów. Przejazd do Francji w okolice kanału La Manche na nocleg
DZIEŃ 2 CANTERBURY Śniadanie.  Przeprawa przez kanał  La Manche. Przejazd do Canterbury – miejsca działalności  św.  Anzelma.
Zwiedzimy katedrę, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest  ona jedną z dwóch (obok Pałacu Lambeth) formalnych
siedzib arcybiskupa Canterbury, duchowej głowy Kościoła Anglii i całej Wspólnoty anglikańskiej. Ponadto zobaczymy także ogrody wokół
katedry, ruiny Opactwa św. Augustyna, kościół św. Marcina – najstarszy czynny kościół parafialny w Anglii,  ruiny zamku z końca XI w.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ  3  WARWICK Śniadanie.  Przejazd  do  Warwick,  jednej  z  najpiękniejszych  rezydencji  Wielkiej  Brytanii  i  największego
średniowiecznego zamku warowni.  Zwiedzanie rozpoczniemy od pomieszczeń, gdzie zobaczymy różne scenki, których bohaterowie to
woskowe figury. Oprócz wspaniałych wnętrz, zamek posiada również spore mury obronne i wieże, na które warto się wspiąć i podziwiać
widoki na zamek oraz miasto Warwick. Dodatkową atrakcję stanowią podziemia zamku i lochów. W otoczeniu warowni znajduje się również:
młyn z elektrownią, a także wyspa, na której można zobaczyć pokazy strzelania z wielkiego Trebusza oraz dwa ogrody różany i pawi.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Glasgow.
DZIEŃ 4 EDYNBURG Śniadanie. Przejazd do Edynburga. Objazd stolicy – zobaczymy stare i nowe miasto, rozdzielone ogrodami Princes
Street  Gardens.  Udamy  się  na  malownicze  wzgórze  z  kompleksem  zamkowym,  stanowiącym  przykład  różnorodnych  stylów
architektonicznych. Zobaczymy m.in  najstarszą nie tylko w zamku, ale i  w całym Edynburgu budowlę – kaplicę Margaret. Została ona
wybudowana ok.1130 r. przez króla Davida I, jako prywatna kaplica królewska. Poświęcona jest zmarłej w 1093 r. matce Davida – królowej
Małgorzacie, głównej inicjatorce wprowadzenia chrześcijaństwa w Szkocji, kanonizowanej w 1250 r. przez papieża Innocentego IV. Wnętrze
kaplicy o wymiarach 8.5 m na ok. 3 m, w odróżnieniu od ścian zewnętrznych, jest bogato zdobione. Kaplica św. Małgorzaty jest wciąż
używana podczas chrztów i ślubów. Następnie udamy się na spacer ulicą Royal Mile – zabytkową aleją starówki prowadzącą z Edinburgh
Castle do Palace Holyroodhouse – oficjalnej rezydencji królowej Elżbiety II w Szkocji. Zobaczymy także katedrę St. Giles. Czas wolny na
starówce. Kolejno wizyta w Royal Botanic Garden - jednym z najbardziej atrakcyjnych ogrodów na świecie, założonego w II poł. XVII wieku.
Rośnie tu około 36 tysięcy roślin tworzących liczne kolekcje. Zobaczymy ogrody chiński, tropikalny, orchidei, wrzosowy, alpejski z około 5
tysiącami  roślin,  ogród pamięci  Królowej  Matki  i  inne.  W najwyższej  palmiarni  Wielkiej  Brytanii  zbudowanej  w  1858 roku zobaczymy
roślinność 10 stref klimatycznych. W stawach najlepiej prezentują się latem lotosy i lilie wodne. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5 LOCH NESS Śniadanie. Przejazd przez region Trossachs do Pitlochry – małego szkockiego miasteczka, słynącego głównie ze
sklepów oferujących wełniane swetry i whisky. Zwiedzanie Blair Athol Distillery połączone z degustacją trunku. Następnie przejazd przez
słynne wrzosowiska Highland. Pobyt nad jeziorem Loch Ness, gdzie według legendy żyje potwór Ness. Zatrzymamy się przy ruinach zamku
Urquhard,  niegdyś najpotężniejszej  fortecy w Szkocji.  Poprzez malownicze  doliny Glenmore i  Glencoe – krwawą dolinę McDonaldów,
wzdłuż jeziora Loch Lomond - powrót na obiadokolację i nocleg
DZIEŃ 6 GLASGOW · STIRLING Śniadanie. Przejazd do Glasgow. Zwiedzanie miasta. Udamy się do dzielnicy zwanej „Miastem Kupców”,
gdzie dominuje XVIII-wieczna zabudowa z epoki wiktoriańskiej. Zobaczymy gotycką katedrę św. Mungo, która przetrwała burzliwe czasy
szkockiej reformacji. Na reprezentacyjnym placu miasta George Square zobaczymy wiktoriański XIX-wieczny ratusz. Odwiedzimy także
Muzeum Religii  i  Sztuki  Sakralnej.  Wśród  eksponatów znajdują  się  przedmioty  związane  z  wierzeniami,  a  także  sztuką  inspirowaną
chrześcijaństwem, buddyzmem, islamem, judaizmem i innymi religiami. Muzeum odkrywa znaczenie religii w życiu ludzi z całego świata i z
różnych epok. Celem, jaki wypełniać ma ta instytucja jest promowanie zrozumienia i szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach. Przejazd
do Stirling. Spacer po starym mieście. Zobaczymy kościół Holly Roode, w którym odbywały się chrzty, koronacje i inne ważne wydarzenia
związane  z  rodziną  królewską.  Także  w tej  świątyni  swoje  kazania  wygłaszał  John Knox,  rozpoczynając  reformację  w Szkocji,  która
doprowadziła do przyjęcia Kalwinizmu jako obowiązującej religii. Zobaczymy Stirling Castel,  położony na skalistym wzgórzu. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7 MELROSE - YORK – LINCOLN - WALSINGHAM Śniadanie. Przejazd do Melrose, gdzie zobaczymy ruiny wspaniałego opactwa,
zbudowanego w stylu  gotyckim,  uważanego  za  jeden z  najpiękniejszych  zabytków architektury  sakralnej  w  Wielkiej  Brytanii.Opactwo
założone zostało w 1136 roku przez mnichów cysterskich na polecenie króla Dawida I. Zbudowano je na planie krzyża świętego Jana.
Przejazd do York. Zobaczymy największą w Anglii gotycką katedrę. Spacer po starym mieście. Następnie udamy się do Lincoln. Zobaczymy
kościół Katedralny Błogosławionej Dziewicy Marii – katedrę kościoła anglikańskiego, zniszczoną w 1185 r. przez trzęsienie ziemi i następnie
odbudowaną. Od 1311 roku przez 238 lat, budynek nosił tytuł najwyższej budowli na świecie. Jej wysokość wynosiła 160 m i przewyższyła o
13,4  m  dotychczasową  najwyższą  budowlę  świata,  Piramidę  Cheopsa,  dzierżącą  tytuł  przez  niemal  cztery  tysiące  lat.  Przejazd  do
Walsingham, gdzie zobaczymy narodowe sanktuarium maryjne Wielkiej  Brytanii,którego początki sięgają XI w.,  a położone jest ono w
niezwykle malowniczej scenerii, wśród lasów i pól, w hrabstwie Norfolk. Oblicza się, że miejsce to odwiedza rocznie przeszło pół miliona
wiernych z całego świata. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Londynu.
DZIEŃ 8 LONDYN Śniadanie. Przyjazd do centrum Londynu. Zobaczymy katedrę św. Pawła, budowaną jako symbol odrodzenia Londynu;
cechuje ją rozmach i monumentalność.  Ma około 158 metrów długości i  około 75 metrów szerokości.  Wysokość budowli mierzona od
posadzki do końca krzyża umieszczonego na kopule wynosi 111 metrów. Budowlę wieńczy kopuła o średnicy 50 metrów, która jest jednym z
najbardziej charakterystycznych elementów architektury Londynu. Ponadto będziemy mogli podziwiać: Tower Bridge – XIX-wieczny most
zwodzony na Tamizie,  jeden z symboli Londynu. Udamy się również na zwiedzanie British Museum, obrazującego historię starożytnej
Europy. Znajduje się tu ponad 7 milionów eksponatów prezentujących dzieje Londynu, Wielkiej Brytanii,Europy i  świata.  Są to przede
wszystkim różnego rodzaju mumie, wazy,  dzieła literatury,  rzeźby itp.  Rejs statkiem w jedną stronę po Tamizie  przez dwie najstarsze
dzielnice Londyn City i Westminster. Przejazd na obiadokolację i nocleg
DZIEŃ 9  DALSZE ZWIEDZANIE  LONDYNU Śniadanie.  Udamy się  do  dzielnicy Westminster.  Zobaczymy gmach Parlamentu,  wieżę
zegarową ze słynn ym dzwonem Big Ben, opactwo Westminster – miejsce koronacji i spoczynku monarchów angielskich, dzielnica rządowa
White Hall, Downing Street 10 – siedzibę premiera, park św. Jakuba, pałac Buckingham – oficjalną rezydencja monarchów brytyjskich.
Przejazd do Dover. Przeprawa do Francji. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ  10  ZAKOŃCZENIE  PIELGRZYMKI Śniadanie.  Wyjazd  w  drogę  powrotną.  Zakończenie  pielgrzymki  w  późnych  godzinach
wieczornych.

ORIENTACYJNA CENA: 3900 ZŁ  + 250 GBP   cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem,  9 noclegów w hotelach **/*** w 

pokojach 2-3-os. z łazienkami,  9 śniadań, 8 obiadokolacji, opiekę i informację turystyczną pilota,ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL 

chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł do 10 000 zł w RP 


