
WYCIECZKA DO IRLANDII  
 
termin: 05-05-13.05. 2013 (8 dni) 
 
koszt: 830 zł + 280 euro (płatność w ratach, I rata w październiku 500 zł) 
 
program:  

STONEHENGE SALISBURY PEMBROKE DUBLIN THE BURREN CLIFFS OF MOHER GALWAY 
ADARE BUNRATTY FOLK PARK PĘTLA DINGLE CORK ROCK OF CASHEL LONDYN BRUGIA 

1 DZIEŃ zbiórka uczestników wycieczki szkolnej o ustalonej godzinie, wyjazd, 
przekroczenie  granicy polsko-niemieckiej; bezpośredni przejazd do Francji 

2 DZIEŃ przeprawa na Wyspy Brytyjskie, przejazd do SALISBURY, spacer po starówce i 
zwiedzanie potęŜnej katedry stanowiącej kwintesencję dojrzałego gotyku angielskiego, 
której wieŜe przez pewien czas pozostawały najwyŜszą budowlą w Europie, wizyta w 
Kapitularzu, którego sejf chroni Magna Carta - jeden z najwaŜniejszych dokumentów w 
historii Wysp, dokument uwaŜany za kamień milowy w historii angielskiego 
parlamentaryzmu i demokracji, Wielką Kartę Swobód uznawaną za fundament porządku 
konstytucyjnego i gwarancję wolności obywatelskich, przejazd do jednego z 
najsłynniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Wielkiej Brytanii, związanego 
najprawdopodobniej z kultem księŜyca i słońca megalitycznego kamiennego kręgu 
STONEHENGE, spacer ścieŜką dookoła duŜego zespołu stojących kamieni, przejazd do 
schroniska młodzieŜowego, obiadokolacja , nocleg 
  

3 DZIEŃ śniadanie, przejazd do WALII, w miarę moŜliwości czasowych krótki spacer 
po portowym PEMBROKE, zaokrętowanie na promie, przeprawa do IRLANDII (ok.4 h), 
przybycie do portu w ROSSLARE, przejazd do DUBLINA, przejazd pod dwa “narodowe 
symbole Irlandii”: największy na świecie Browar Guinnessa oraz Katedrę Św. Patryka, 
wieczorny spacer po stolicy połączony ze zwiedzaniem; spacer obok wybudowanego na 
miejscu dawnej fortecy Wikingów, pełniącego rolę głównej siedziby rządowej - Zamku 
Dublińskiego do przypominającego o czasach XVIII-wiecznej świetności miasta Royal 
Exchange przemianowanej na City Hall, spacer przez pełną restauracji, kafejek i pubów 
dzielnicę Temple Bar do Ha’Penny Bridge, a następnie obok siedziby Bank of Ireland do 
Trinity College - uniwersytetu szczycącego się, Ŝe jako pierwszy w Europie zaczął 
nadawać tytuły naukowe kobietom, obiadokolacja, przejazd do schroniska 
młodzieŜowego, nocleg. Uwaga! W wypadku opóźnienia promu biuro zastrzega sobie 
moŜliwość realizacji programu zwiedzania Dublina 4 dnia rano. 

4 DZIEŃ śniadanie, przejazd przez jednocześnie surowy i piękny skalny płaskowyŜ THE 
BURREN, o którym jeden z dowódców angielskich powiedział, Ŝe „za mało tu drzew by 
kogoś powiesić, za mało wody by kogoś utopić i za mało ziemi by kogoś pochować”, 
przejazd do jednych z najwyŜszych nadmorskich urwisk na świecie, wznoszących się na 
wysokość 214 m potęŜnych i majestatycznych CLIFFS OF MOHER, przejazd do 
GALWAY, niezwykle malowniczego miasta zwanego City of the Tribes, spacer po starym 
mieście, które juŜ na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo „irlandzkie” i spełnia 
wyobraŜenia o kolorowych ulicach miast Zielonej Wyspy, obiadokolacja, nocleg w 
 schronisku młodzieŜowym 
  

 

 



5 DZIEŃ śniadanie, przejazd do skansenu BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK 
prezentującego zabudowę tradycyjnej irlandzkiej wsi z poprzedniego stulecia, spacer 
Village Street do dawnych budynków farmerskich, szkoły, poczty, kościoła Ardcroney 
oraz Hazelbrook House, który naleŜał do słynnych niegdyś w Irlandii producentów lodów, 
wizyta w wybudowanym w XV stuleciu Zamku - wieŜy mieszkalnej - siedzibie rodu 
O’Briens, przejazd do ADARE, gdzie niezwykle malowniczo prezentuje się rząd krytych 
strzechą budynków - jednych z najładniejszych tego typu w Irlandii, przejazd zapierającą 
dech w piersiach widokową PĘTLĄ DINGLE, której urok zgodnie z wieloma opiniami 
przewyŜsza Pętlę Kerry, po drodze przewidziane są postoje dla „fotoreporterów” w 
atrakcyjnych miejscach Pętli, m.in. przy SLEA HEAD, BLASKET ISLANDS oraz 
wykonanej całkowicie z małych kamieni STONEHOUSE RESTAURANT, przejazd do 
schroniska młodzieŜowego, obiadokolacja, nocleg 

6 DZIEŃ śniadanie, spacer wąskimi, ostro pnącymi się uliczkami CORK - 
najwaŜniejszego portu Irlandii, zwiedzanie kościoła św. Anny z wieŜą nazywaną „four 
liars”/czterej kłamcy/, poniewaŜ kaŜdy z jej czterech zegarów pokazuje odrobinę inną 
godzinę, spacer do Giełdy Maślanej, Muzeum Masła i English Market – eleganckiego, 
zadaszonego targu, któremu uroku dodaje wiktoriańskie sklepienie, zwiedzanie katedry 
św. Finbara postawionej w miejscu, gdzie znajdował się klasztor i szkoła patrona Cork, 
przejazd do majestatycznych ruin kompleksu religijno-mieszkalnego ROCK OF CASHEL, 
gdzie zgodnie z legendą Św. Patryk tłumaczył wiernym istotę Świętej Trójcy 
wykorzystując w tym celu koniczynę, wizyta w spalonej przez hrabiego Kildare Katedrze 
oraz kaplicy Cormac’s, przejazd do ROSSLARE, zaokrętowanie, wypłynięcie około 21.00; 
do dyspozycji uczestników pozostają  m.in. restauracje, sklepy, przeprawa do 
PEMBROKE w WALII /ok..4h/    
  

7 DZIEŃ przybycie do portu w PEMBROKE około godziny 1.00, przejazd do LONDYNU, 
spacer po stolicy połączony ze zwiedzaniem (piesze + metro);np.: oficjalna siedziba 
rodziny królewskiej w stolicy - Buckingham Palace, przejście do Opactwa 
Westminsterskiego, które pełni funkcję Nekropolii Królewskiej oraz jest miejscem 
koronacji królewskich, spacer pod budynki Parlamentu ze słynną WieŜą Zegarową i Big 
Benem, spacer Whitehall do 10 Downing Street - pilnie strzeŜonej oficjalnej siedziby 
Premiera, przejście obok budynków Admiralicji do Trafalgar Square z Kolumną Nelsona 
upamiętniającą bohatera zwycięskiej bitwy z flotą francuską pod Trafalgarem w 1805, 
przejście na ruchliwy Picadilly Cirrcus ze słynną fontanną Erosa a następnie spacer 
poprzez londyńską China Town do Leicester Square - niezwykle barwnego placu w 
centrum Londynu, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, spacer przez 
londyńskie City do Monument - pomnika upamiętniającego słynny londyński Great Fire 
(Wielki PoŜar) z 1666 roku, przejście do Tower Bridge i Tower of London, rejs statkiem 
przez wschodnie dzielnice do GREENWICH, spacer do Królewskiego Obserwatorium 
Astronomicznego, przez które przechodzi południk “0” /zwiedzanie wnętrz uzaleŜnione od 
moŜliwości czasowych/, wyjazd z Londynu, przeprawa na kontynent, obiadokolacja, 
nocleg w hotelu we Francji 

8 DZIEŃ śniadanie, przejazd do BRUGII nazywanej „Wielką Damą Flandryjskich 
Miast”, spacer do Markt, serca niepowtarzalnego miasta, przy którym stoją: 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 oraz stojącym tuŜ obok przepięknym budynkiem Oude Griffe i dwupoziomową 
Bazyliką Świętej Krwi, w której przechowywana jest jedna z najcenniejszych relikwii 
Chrześcijaństwa - ampułka z krwią Chrystusa, rejs łodzią po kanałach brugijskich, 
przejście do Onze-Lieuve-Vrouvekerk - Katedry Najświętszej Marii Panny, w której 
wnętrzu moŜna podziwiać Madonnę z Dzieciątkiem autorstwa Michała Anioła, przejazd w 
kierunku Polski,  

9 DZIEŃ przekroczenie granicy, powrót uczestników wycieczki 

  


