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Sussex-Devon-Kornwalia-Londyn 2015r. 

Termin: 01.07 – 19.07.2015 r. (19 dni) 

Trasa: Toruń – Glandorf(Niemcy) – Antwerpia(Belgia) – Calais – Folkestone – 

Hastings – Park Narodowy Seven Sisters – WybrzeŜe Juraskie – Park Narodowy Dartmoore – Tintagel  –  
półwysep Lizzard  – Porthcurno – Land’s End –  Cheddar – Wells – Glastonbury –  zamek Windsor  – 

Hampton Court Palace – Londyn – Folkestone –  Calais –  Gandawa(Belgia) –  Magdeburg(Niemcy)  – 
Toruń 

Dzień pierwszy – 01 lipiec – środa- Toruń – Glandorf(Niemcy)…766 km. 

• Wyjazd z Torunia o godz. 6:00, przerwa na kawę i ewentualnie posiłek w miejscowości Poźrzadło(283km.), 
restauracja Nevada. 
• Przejazd przez Niemcy do Glandorf koło Bielefield- nocleg ze śniadaniem w Alex Herbermann Hotel 
Nocleg1: Glandorf 

Dzień  drugi – 02 lipiec – czwartek- Glandorf – Antwerpia (Belgia)…311 km 
Po wczesnym śniadaniu o 7:30 startujemy do Antwerpii. (Powinniśmy być na miejscu miedzy 13-14:00) 
• Zatrzymujemy się na nocleg w hotelu  ibis Budget Antwerpen  Centraal  Station/ Lange Kievitstraat 145, 
2018 Antwerpia, Belgia. 
• Idziemy zwiedzać miasto.  
Nocleg 2: Antwerpia 

Dzień trzeci – 03 lipiec – piątek- Antwerpia – Calais – Folkestone – Winchelsea ….263km 

• Rano po śniadaniu wymeldowujemy się, zwiedzamy Antwerpię. Mamy czas do godz. 11:00.  
• Wyruszamy do Calais na przejazd Eurotunelem do Anglii. (Eurotunel wykupić na 16:00 ) 
• Przejazd trwa 35 min. 
• Z Folkestone jedziemy wzdłuŜ wybrzeŜa drogą A259 47km. Winchelsea Sands Holiday Park (TN36 
4NB)  – 14km. przed Hastings.  Zameldowanie od 16:00.  
• Posiłek i rozpoznanie okolicy. 
Nocleg 3: Winchelsea Sands Holiday Park 
Znajdujemy się na terenie hrabstwa East Sussex. Jest to – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne w 
południowo-wschodniej Anglii, w regionie South East England, połoŜone nad Kanałem La Manche, we 
wschodniej części historycznego hrabstwa Sussex. Największym miastem hrabstwa ceremonialnego jest 
Brighton.  

Dzień czwarty – 04 lipiec – sobota= Winchelsea – Long Man – Seven Sisters Country Park – 
Hastings - Winchelsea ….104 km 

• Śniadanie. Wyruszamy o godz.9:00 
• Jedziemy 45km. w okolice Eastbourne do wsi Long Man zobaczyć prehistoryczny rysunek na zboczu 
wzgórza, przedstawiający wysoką na 69.2 metry figurę człowieka 
trzymającego tyczki lub włócznie, zwanego dziś Olbrzymem z Wilmington (Giant Wilmington). 
• Jedziemy 7,5km. do Seven Sisters Country Park (Exceat BN25 4AD) 
W okolicy miejscowości Exceat leŜącej 11,5 km. na zachód od Eastbourne jest wejście do Parku Narodowego 
South Down  ciągnącego się 160 km. od Eastbourne  do Winchester. Dolina rzeki Cuckmere, bajkowo zielona, z 
owcami i bydłem pasącym się na terenach zalewowych, z licznymi starorzeczami, stanowi miejsce, gdzie rzeka 
Cuckmere kręcąca w tym miejscu meandry jak wijący się wąż, spotyka się z morzem, a dokładnie Kanałem La 

Manche pomiędzy Seaford Head i klifami pasma Siedmiu Sióstr. Uroda tego miejsca oraz fakt bliskości, wręcz 
przylegania od strony zachodniej do słynnego pasma kredowego wybrzeża, czyni to miejsce niesamowitą atrakcją 
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turystyczną. Przyciąga co roku około 350,000 turystów angażujących się w trekking, podróże rowerowe oraz 
liczne sporty wodne. Miejsce to stanowi także początek pieszego turystycznego szlaku prowadzącego po paśmie 
Siedmiu Sióstr do Beachy Head , a potem do centrum Eastbourne. Klify na Beachy Head niedaleko Eastbourne 
naleŜą do najwyŜszych kredowych klifów Wlk. Brytanii. Sięgają 162 m.n.p.m a widoki i wraŜenia z tego miejsca 
są piorunujące. 
Latarnia na Beachy head. Aby ją wybudować powstała specjalna kolejka, która transportowała pracowników i 
materiał budowlany na stalową platformę która jest przyległa do latarni. Powstała w 1902 r. a zautomatyzowano 
ją w 1993r. Wysoka na 43 m. Wybudowano ją ponieważ w czasie mgły i niskich chmur tutejsze klify były 
zagrożeniem dla żeglugi morskiej. Zasięg latarni to 42 km w głąb morza. Ciekawostką jest że w czasie II Wojny 
Światowej, ustawiony w tym miejscu radar był w stanie odbierać sygnał telewizyjny z wieży Eiffla, kiedy Niemcy 
zdobyli Paryż i zaczęli używać nadajników z Eiffla Brytyjczycy przechwytywali ten sygnał z nadzieją na uzyskanie 
przydatnych informacji. 
Cały dzień poświęcamy na piesze wędrówki. 
• Wracamy, idziemy 1km na N od Exceat  do wsi Litlington gdzie możemy zobaczyć  wyciętą na zboczu 
kredową figurę konia. 
• Wracamy przez Hastings. JeŜeli będzie jeszcze dość wcześnie moŜemy odwiedzić  miasto. 
Hastings - miasto, blisko którego, rozegrała się w 1 066 r. ostatnia w dziejach Anglii     bitwa zakończona 
sukcesem najeźdźców, którymi dowodził Wilhelm Zdobywca. Zwiedzanie miasta, spacer na wzgórze zamkowe z 
ruinami pierwszego, zbudowanego przez Wilhelma zamku. 
• Powrót do bazy, obiadokolacja 
Nocleg 4: Winchelsea Sands Holiday Park 

Dzień piąty – 05 lipiec – niedziela- Winchelsea – Battle  - Halland – Herstmonceux Castle – 
Winchelsea …..119km. 

• Śniadanie. Wyjazd o godz.9:0  
• Przejazd przez Battle miejsca słynnej bitwy. 
• Battle Abbey (TN33 0AD) – 21km. na NW -  bitwa pod Hastings (czynne sobota, niedziela 10:00-16:00) 
czas zwiedzania 40min.-1godz.  
• Bentley country Park (BN8 5AF) -36km. - muzeum samochodów Bentley  i rezerwat ptactwa wodnego z 
całego świata . 
             Muzeum Bentley zawiera unikalny zbiór samochodów, motocykli  sięgający 100 lat  
            historii transportu drogowego.  Rezerwat ptactwa posiada 2500 ptaków-130 gatunków   
            z całego świata.  
• JeŜeli będzie czas to w drodze powrotnej moŜemy zwiedzić połoŜony w pięknym parku XV-wieczny 
Herstmonceux Castle (BN27 1RN) (zwiedzanie 2h) 
• Wracamy na camping. 
Nocleg 5: Winchelsea Sands Holiday Park 

Dzień szósty – 06 lipiec – poniedziałek- Winchelsea  – wybrzeŜe Jurajskie – Dawlish….405 km. 

• Opuszczamy o godz. 7:00 Coghurst Holiday Park, jedziemy wzdłuŜ wybrzeŜa (A27,M27)do hrabstwa 
Devon.  
• Po drodze zahaczymy o wschodnią część WybrzeŜa Jurajskiego znajdującego się na Liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. MoŜemy podjechać do miejscowości Studland (265km.) i stamtąd udać się na 6-
kilometrowy marsz (pętla) wzdłuŜ klifowego wybrzeŜa do  Old Harry Rocks (to kredowe klify wpisane przez 
UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa).  

 
• 30km. dalej na zachód jest inna atrakcja - Durdle Door - naturalny łuk wapienny typu klifowego. Jest on 
najczęściej fotografowanym obiektem Wybrzeża Jurajskiego. Możemy podjechać do Lullworth Cove lub  
Durdle Door Car Park (BH20 5RS ) i przejść się 4km. ścieżką na plażę z łukiem skalnym i powrót.  
• Ruszamy dalej. Do naszej bazy na campingu Golden Sands Holiday Park koło Davlish (EX7 0LZ) / Week 
Lane/Dawlish mamy ok.130km 
• Nocleg na campingu Golden Sands Holiday Park koło Davlish (EX7 0LZ) 
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           Nocleg 6:  Golden Sands Holiday Park 

Dzień siódmy – 07 lipiec – wtorek- Golden Sands Holiday Park – trekking/ Babbacombe Model 
Village ….36km. 

• Śniadanie 
• Po śniadaniu udajemy się na trekking wzdłuŜ wybrzeŜa. MoŜemy się udać na N do Dawlish Warren 
National Nature Reserve prowadzący aŜ do ujścia rzeki Exe (około 5km. w 1 stronę) lub na południe  - 2,5 km. 
do Dawlish, zwiedzić miasto i dalej na S (ile zechcemy). 
• Wracamy do bazy,  posiłek. 
• Około 17:30 udajemy się 18km. do Torquay zwiedzić Babbacombe Model Village (TQ1 3LA ) - 
miniaturową miejscowość (miasteczko, zamek)  leŜące na obszarze 4 akrów (1 akr = 4000m2). Setki modeli 
prezentujących wiele stylów architektonicznych: średniowieczny, z czasów Tudorów, georgiański i wiktoriański. 
Zobaczymy miasto z mieszkańcami, pojazdami, krytą strzechą wieś, średniowieczny zamek ziejącym ogniem 
smokiem, Stonehenge, wizerunek kredowego konia na zboczu, statek, most z koleją i wiele innych atrakcji. Po 
mieście poruszają się miniaturowi  mieszkańcy (13.000 figurek). 
Wieczorem miejscowość  jest iluminowana co stwarza ponoć niesamowite wraŜenie. Na zwiedzenie trzeba 
przeznaczyć około 2 godziny. 

Nocleg 7:  Golden Sands Holiday Park 

Dzień ósmy – 08 lipiec – środa- Dawlish – Tintagel – Boscastle –  Dawlish …230km. 
• Śniadanie, wyjazd 9:00. 
• Przejazd do Titangel  ((PL34 0HE )  - 117km. - zwiedzanie ruin zamku, w którym, podobno urodził się król 
Artur, znanego również z legend o Tristanie i Izoldzie. (otwarte codziennie 10:00-18:00/parking w wiosce 
Tintagel) 
• Warto zwiedzić równieŜ XIV-wieczny budynek zbudowany z łupka (niegdyś farma a następnie budynek 
poczty).  
• Boscastle – PL34 0DB - 7km. na północ wzdłuŜ wybrzeŜa przepiękna zatoka i wioska – wspaniałe widoki i 
ścieŜki trekkingowe wzdłuŜ wybrzeŜa. 
• Powrót na camping 

Nocleg 8:  Golden Sands Holiday Park 
Dzień dziewiąty – 09 lipiec – czwartek- Park Narodowy Dartmoor …62 km. 

• Śniadanie. O godz. 10:00 udajemy się do Haytor Visitor Centre  drogą A379 na S (Address: Situated at 
the lower car park on the main road, the B3387 3 miles west of Bovey Tracey) po mapki – 3,6km. od naszej 
bazy. 
• Stąd moŜemy się udać na trekking po East Dartmoor Woods and Heaths National Nature Reserve. 
MoŜemy spotkać tu wiele ptaków takich jak lelki, makolągwy, kamieńczyki, skowronki, wiele okazów motyli, 
rosną tu dęby. 
Dartmoor obejmuje falisty i pagórkowaty płaskowyż, silnie rozcięty dolinami rzek (np. Taw, Tavy, Dart), z 
najwyższymi wzniesieniami High Willhays (621 m n.p.m.) i Yes Tor (618 m n.p.m.). Charakterystyczną cechą 
krajobrazu są niewysokie, granitowe skałki (zwane “tor”), zwieńczające szczyty wzgórz. Park pokrywa mozaika 
wrzosowisk, łąk i pastwisk, na zboczach dolin rzecznych, rozcinających krawędź płaskowyżu, rosną rzadkie lasy 
dębowe. 
• Wracamy do bazy,  posiłek. 

Nocleg 9:  Golden Sands Holiday Park 

Dzień dziesiąty – 10 lipiec – piątek- Dawlish – Mevagissey – Michael’s Mount  – Gwendreath 
…..245 km. 
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Śniadanie, wyjazd o godz.8:00 drogą A38. Opuszczamy Devon. Jedziemy do Kornwalii. 
• Mevagissey – The Lost Gardens of Heligan, Pentewan (PL26 6EN) - 142km. 
 Ogród rozciąga się na obszarze ok. 80 ha i jest jednym z najbardziej popularnych a jednocześnie tajemniczych 
ogrodów Wielkiej Brytanii. Został założony przeszło trzysta lat temu przez rodzinę Tremayne. Można w nim 
wyróżnić kilka charakterystycznych obszarów, które koniecznie trzeba obejść i obejrzeć: Ogrody Północy (Northern 
Gardens), Dżunglllle(Jungle), Zaginiona Dolina(Lost Valley). W ogrodzie tym, odkrytym po latach przez 
holenderskiego przemysłowca Tima Smita, rosną unikalne kamelie i rododendrony, znajduje się też jedyne w 
Europie miejsce do hodowli ananasów w warunkach chłodnego klimatu, tzw. pineapple pit. 

• Wycieczka na magiczną wyspę St. Michael’s Mount (dojazd drogą A390,A30 -63km.) z tajemniczym, 
średniowiecznym monastyrem, przekształconym w zamek, dostępną tylko w czasie odpływu. 
• Jedziemy  do Seaview Holiday Park / Gwendreath/ Kennack Sands/ Helston/ TR12 7LZ  – dojazd  
31,5km. 
• Wieczorem moŜemy udać się 6,2km. (1 godz.15min.) wzdłuŜ Poltesco Ln. do Cadgwith, gdzie w Cove Inn 
oferowany jest seafood bufet( 2-daniowy bufet 11,70GBP)  a około 22:00 są śpiewane szanty.                                                                          

                            Nocleg 14: Seaview Holiday Park 

Dzień jedenasty – 11 lipiec – sobota- 

Gwendreath – Trewidden Garden – Porthcurno – Land’s End -– Gwendreath ….115km.    
• Śniadanie 
• O godz. 10:00 wyruszamy do Trewidden Garden (Trewidden, Penzance TR20 8TT ) – 
15,5km.….karbońskie paprocie!!! 10:30am – 5:30pm 
• Minack Theatre ( TR19 6JU) – 12,5km. Amfiteatr w Anglii, w Kornwalii, w dystrykcie Penwith w 
pobliŜu miejscowości Porthcurno. Czynne 9:30-17:00. 

     Wykuto go w skale, pod opadającym klifem. Znajduje się 4 mile od Land's End. W języku kornijskim nazwa 
teatru oznacza skałę.Teatr wymyśliła, sfinansowała, a takŜe w duŜej mierze własnoręcznie zbudowała w latach 
30. XX w. Rowena Cade, aktorka teatralna. Inspiracją do powstania teatru była sztuka Williama Szekspira 
„Sen nocy letniej” wystawiana przez miejscowych aktorów. W 1955 roku teatr został rozbudowany o nowe 
garderoby, a w 1976 roku został zarejestrowany jako Charitable Trust. Rowena Cade administrowała miejscem 
aŜ do swej śmierci w roku 1983. Obecnie scena wykorzystywana jest od czerwca do września i w pełnym 
sezonie wystawiane jest 17 sztuk autorstwa aktorów z Wielkiej Brytanii i USA. W 75 rocznicę powstania Teatru 
Minack, w sierpniu 2007 roku, wystawiono ponownie pierwszą sztukę Burza w reŜyserii Simon Taylor, 
wykonaną przez aktorów z Winchester College Players. 

• Land’s End (korn. Penn an Wlas) – Jedziemy do Sennen  (8km.) skąd ruszamy na piechotę od 
północy Coast Path  do Land’s End (3km. w jedną stronę) 

Jedna z największych atrakcji Kornwalii to jednocześnie najdalej na zachód wysunięty punkt Anglii. Land’s 
End, czyli w dosłownym tłumaczeniu "koniec lądu", to skalisty przylądek na południowo-zachodnim krańcu 
Półwyspu Kornwalijskiego. Postrzępiona linia brzegowa, głęboko wcięte zatoki z zacisznymi plaŜami oraz 
strome klify to charakterystyczny krajobraz dla tej okolicy. Zimne, pozbawione roślinności skały kontrastują z 
pięknym kolorem wody, która ma, nietypowy dla brytyjskiego wybrzeŜa, lazurowy odcień. Dziś jest magnesem 
przyciągającym turystów, kiedyś jednak stanowił śmiertelne zagroŜenie. Zapraszamy na Land’s End – angielski 
koniec świata! 
• Robimy trekking po Land’s End 
• Powrót, czas wolny. 
Nocleg 11: Seaview Holiday Park 

Dzień dwunasty – 12 lipiec – niedziela 
Gwendreath – półwysep Lizard – Cadgwith – Gwendreath ….23,5km. 

• Śniadanie 
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• Jedziemy zwiedzić Półwysep Lizard (10,2km. do Lizard Point) - Lazurowa woda, przepiękne formacje 
skalne i bujna roślinność. Półwysep Lizard przejawia duŜą odmienność w porównaniu z resztą kraju. Jest to 
jedyny na terenie Wielkiej Brytanii obszar występowania ofiolitu – kompleksu skał magmowych uformowanego 
pod powierzchnią oceanu. Część ultrazasadowych skał ofiolitu została zmetamorfizowana i obecnie występuje 
jako powstałe w prekambrze serpentynity, głównie ciemnozielone i czerwone. Tworzą one widowiskowe klify; 
małe odłamki serpentynu są sprzedawane w sklepach z pamiątkami. 
•  Jedziemy do rybackiej wioski Cadgwith (7km.) – tutaj autobus moŜe nas zostawić) -  to tradycyjna wioska 
rybacka z chatami  pokrytymi strzechą i pobielonymi ścianami. Łodzie rybackie ciągle odpływają z plaŜy na połowy, w 
kaŜdy piątek w Cove Inn są śpiewy szanty a we wtorki  usłyszymy folkową muzykę. MoŜesz tu cieszyć się długimi 
piaszczystymi plaŜami, spacerami wzdłuŜ widowiskowego klifu.  
• Zwiedzamy wioskę i spacerujemy klifami. Trochę dalej na południe wzdłuŜ wybrzeŜa jest 
 “ Devil's Frying Pan,” – 60-ciometrowa dziura w klifie uformowana wiele lat temu  w wyniku zapadnięcia się jaskinii. 
Lenimy się, jeŜeli będziemy mieli chęć moŜemy iść na seafood do Cove Inn. JeŜeli nie wracamy na piechotę (6,2km.) 
na obiad na camping.  
• Czas wolny. 
Nocleg 12: Seaview Holiday Park 

Dzień trzynasty - 13 lipiec – poniedziałek 
Gwendreath – Cheddar –  Wells - Glastonbury…315km. 

• śegnamy się z Kornwalią, jedziemy w stronę Londynu. 
• Śniadanie, wyjazd godz.7:00. 
• Jedziemy zobaczyć niesamowity wąwóz Cheddar Gorge (BS27 3QF ) - 276km., jaskinie, muzeum.  
Cheddar – duża wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset. Położona u podgórza wzgórz Mendip. 
Wieś dała nazwę gatunkowi wytwarzanych tu serów cheddar – najpopularniejszego gatunku w Wielkiej Brytanii 
i szeroko znanego w Europie. Dzisiaj sery te wytwarza się w innym miejscu, tutaj został tylko jeden zakład 
serowarski. 
Cheddar Gorge - długa na 3 km.  głęboka szczelina skalna o poszarpanych brzegach wywiera niezwykłe 
wrażenie. Warto przejść cały wąwóz, zwłaszcza że miejscami zwęża się do zaledwie kilka kroków a górujące nad 
nim pionowe ściany osiągają wysokość 150m. Warto też odwiedzić położone poniżej wąwozu jaskinie 
składające się z dwóch oddzielnych grup pieczar: Gough’s  Caves oraz Cox’s Caves. We wnętrzu zachwycają 
pięknie zachowane formy skalne podświetlone kolorowym światłami. 
Czynne: 10:00-17:30 
• Katedra w Wells (BA5 2US ) - 15km. od  Cheddar. 
Głównym zabytkiem Wells jest imponująca katedra, której budowę rozpoczęto w 1180. Świątynia jest 
doskonałym przykładem wczesnego angielskiego gotyku. 
 Fasada katedry (west front) ukończona została około 1230 roku i jest obecnie głównym motywem na 
pocztówkach z Wells. Fasada ozdobiona jest ponad trzystoma figurami. Warto stanąć na chwilę przed 
katedrą i z bliska przyjrzeć się postaciom wyrzeźbionym w kamieniu. NajniŜej dostrzeŜemy motywy 
biblijne, nieco wyŜej postacie królów, trzeci rząd to biskupi, czwarty aniołowie i, najwyŜej, dwunastu 
apostołów. 
 Wnętrze katedry to przede wszystkim długa nawa, po środku której wyrastają wewnętrznie krzyŜujące się 
łuki (Scissors Arches). Ich kształt przypomina rozwarte noŜyce i jest to jedyny, o jakim słyszałem, kościół, 
w którym zastosowano tego typu rozwiązanie konstrukcyjne. Scissors Arches dodano w 1338, aby 
zapobiec obniŜaniu się wieŜy wznoszącej się nad nawą. 
• Jedziemy do Glastonbury  (BA6 9EL ) - 11km., regionu w którym leży Glastonbury Abbey, opactwo 
założone przez Celtów w IV-V w., będące miejscem pochówku króla Artura i jego żony Ginewry, zwiedzamy 
opactwo. 
Czynne: 10:00-20:00 
• Jedziemy do Glastonbury  (BA6 9EL ) - 11km., regionu w którym leży Glastonbury Abbey, opactwo 
założone przez Celtów w IV-V w., będące miejscem pochówku króla Artura i jego żony Ginewry, zwiedzamy 
opactwo. 
Czynne: 10:00-20:00 
• Zakwaterowanie w hotelu  Wookey Hole Hotel /BA5 1BA – dojazd 13km.  
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Zameldowanie od 15:00 

Nocleg 13: Glastonburry 

Dzień czternasty – 14 lipiec – wtorek 
 

Glastonbury  – Zamek Windsor – Hampton Court Palace -   Londyn…..222km. 
• Śniadanie, wyjazd 8:00.   
• Jedziemy drogą A303 – 176 km. zwiedzić  zamek Windsor (SL4 1NJ)  /wejście na London Pass…. 

zwiedzanie 11:00-13:00 
Zamek królewski w Windsorze jest najstarszym i największym zamieszkiwanym zamkiem na świecie. Znajduje się 
on w hrabstwie Berkshire (niedaleko Londynu) i od dziewięciu stuleci pełni funkcję oficjalnej rezydencji brytyjskich 
monarchów. Jego historia sięga około 1000 lat. Średniowieczny pamiętnikarz, Samuel Pepys, nazywał go 
„najbardziej romantycznym zamkiem świata”. 
Zamek został zbudowany przez Wilhelma I Zdobywcę w drugiej połowie XI wieku. Następnie był rozbudowywany 
przez Edwarda III, Edwarda IV, a także Karola II, aż uzyskał obecny wygląd. 
Powierzchnia zamku królewskiego zajmuje 5 hektarów. Sam zamek ma 800 metrów długości, a powierzchnia jego 
podłoża wynosi 45 000 m2.  
• Hampton Court Palace– (KT8 9AU)  - dojazd 24 km. Wejście na London Pass… Zwiedzanie 13:30 – 15:00 
Hampton Court Palace to angielski zamek królewski. Historia jego sięga XIII wieku. W 1514 roku biskup Wolsey 
z Yorku przejął budynek i przebudował go w piękny zamek Tudorów(angielski budynek ceglany z gotyku)w 
1525 roku. Od tego czasu służył wielu angielskim monarchom przede wszystkim jako budynek reprezentacyjny 
a także do przyjmowania gości. W 1525 Wolsey został pozbawiony władzy przez Henryka VIII. Zamek ma 
imponujące rozmiary. Najciekawsze są mieszkania Henryka VIII, kuchnia, zegar astronomiczny z 16 Wieku. 
Wspaniałe ogrody ze słynnym labiryntem hedgingowych. 

Jedziemy 23km. do Pinfold House / 4 Pinfold Road, Lambeth, Londyn, SW16 2SN 
3 strefa . Dojazd 16:00 – 16:15 
• Posiłek 
• Dla chętnych wieczorne zwiedzanie Londynu. Z domu startujemy o godz.18:00  
• 18:09 - 18:46 – autobus 133 Kierunek: Liverpool Street (40 min, 30 stops) 
• Idziemy do Globe Shakespeare Theatre  

(pol. Pod kulą ziemską – teatr w Londynie działający w latach 1599-1642, załoŜony przez braci Richarda i Cuthberta 
Burbage'ów. Jednym z udziałowców był William Szekspir. Wystawiane były tam premiery jego utworów oraz sztuki Bena 
Jonsona i Johna Webstera. Aktorami byli wyłącznie męŜczyźni. Teatr został zbudowany w 1599 roku. Spłonął w poŜarze 
w 1613, odbudowano go w 1614 roku. Wskutek interwencji purytanów został zamknięty w 1642 roku, zburzono go dwa 
lata później. Budowla została zrekonstruowana według projektu firmy Buro Happold i otwarta w 1997 roku. The Globe był 
amfiteatrem, w którym zmieścić się mogło 3000 widzów. Miał kształt okręgu. Miejsca były podzielone na stojące (tańsze) i 
siedzące (droŜsze). Miejsca siedzące były ułoŜone w trzy rzędy. Scena, o wymiarach 12x8 metrów, miała dwoje tajnych 
drzwi, z których w zaskakujący sposób mogli wyłaniać się aktorzy. Dach (umieszczony tylko nad sceną) podpierały 
kolumny, sufit, nazywany "niebiosa"(heavens), pomalowany był w taki sposób, aby przypominał niebo. Ukryte w nim były 
drzwi, przez które aktorzy mogli odlecieć lub zniknąć przy pomocy lin. Na dachu teatru "The Globe" znajdował się 
ogromny posąg Heraklesa dźwigającego na swych barkach kulę ziemską. Nad wejściem widniał napis: "Totus mundus 
agit histrionem", co moŜna przetłumaczyć jako: "Cały świat gra jakąś rolę". 

• Idziemy  wzdłuŜ nabrzeŜa do Waterloo Bridge. 

To most drogowo-pieszy. Rozpościera się z niego jeden z najlepszych widoków w Londynie. Z jednej strony to panorama 
stojących w oddali budynków brytyjskiego parlamentu, London Eye i budynków dzielnicy Westminster, a z drugiej widok 
na City z St. Paul’s Cathedral.  Widok jest piękny szczególnie w bezchmurne noce. Na północnej końcówce mostu stoi 
tzw. Igła Kleopatry – znajduje się tam od XIX wieku, jednak jest duŜo starsza – pochodzi z 1500 roku p.n.e. i stała w 
Heliopolis.  

Po południowej stronie, tuŜ przy ścianie Royal Festival Hall, stoi pomnik Fryderyka Chopina – dar narodu polskiego dla 
brytyjskiego. Wcześniej pomnik znajdował się przed wejściem do budynku, jednak po przebudowie tamtejszego skweru 
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zaginął. Odnalazł go dopiero w XXI wieku polski arystokrata Marek Stella Sawicki, który doprowadził do odnowienia 
pomnika i jego ponownego odsłonięcia. Ciekawostka? Pierwotny most został zniszczony przez nadmierną eksploatację. 
Obecny został otwarty w 1945 r. 

• Robimy zdjęcia na moście i idziemy dalej. Przechodzimy na drugą stronę, skręcamy za mostem na Victoria 
Embankment i idziemy 1,8km. pod katedrę Św. Pawła. MoŜemy ją obejrzeć tylko z zewnątrz, chyba Ŝe będzie 
naboŜeństwo – wtedy wstęp za darmo. 

Katedra ta powstała pierwotnie na gruzach rzymskiej świątyni, wybudowanej niegdyś ku czci cesarza Klaudiusza. 
Normańska katedra była większa od obecnej i stanowiła największą świątynię ówczesnej Europy. Nie omijały jej poŜary. 
Iglica została zniszczona przez piorun, wnętrze zostało splądrowane, a mury były w złym stanie. Katedra spłonęła 
ostatecznie podczas wielkiego poŜaru Londynu w 1666 r. Podjęto decyzję o budowie nowej katedry w stylu 
klasycyzującego baroku i rozpoczęto ją w roku 1675 pod nadzorem angielskiego architekta, Sir Christophera Wrena. 
Budowę zakończono po 35 latach, juŜ pod kierunkiem syna Christophera Wrena, w roku 1710, chociaŜ pierwsze 
naboŜeństwo odprawiono 2 grudnia 1697 roku. Katedra była miejscem wielu słynnych pogrzebów (np. admirała Nelsona, 
księcia Wellingtona, Winstona Churchilla i Margaret Thatcher). Pogrzeby, śluby i inne ceremonie kościelne brytyjska 
rodzina królewska organizuje zazwyczaj w Westminster Abbey, ale to w katedrze św. Pawła odbył się ślub księcia Walii - 
Karola Windsora i lady Diany Spencer. 

• Wracamy do Pinfold House. 
 Nocleg 14: Londyn – Pinfold House 

Dzień piętnasty – 15 lipiec – środa- Londyn 
• Śniadanie.  
• Mamy czas do 9:00 na porobienie zdjęć Tower Bridge 
•  Zwiedzamy Tower of London!!!! 1h oprowadza strażnik nazywany Beefeater 
• Idziemy na Tower Pier (przystań)  
• Rejs statkiem po Tamizie do Westminster Pier(Citi Cruises).  Po drodze widzimy: statek-muzeum  HMS 
Belfast, przepływamy pod London Bridge, obok Tate Modern Art Gallery, St. Paul’s Cathedral, London Eye. 
• Idziemy z przystani  mijając Clock Tower z Big Ben-em, wzdłuż Parliament Square do Palace of Westminster. 
• Oglądamy z zewnątrz Palace of Westminster i Clock Tower z Big Benem. 
• Przejście na piechotę  do Westminster Abbey 
• Zwiedzamy Westminster Abbey . 
• Oglądamy z zewnątrz pałacu Buckingham Palace 
• Podjeżdżamy do The British Museum 
• Zwiedzanie British Museum 
• Idziemy 1 km na piechotę do China Town (do Gerrard St- gdzie jest ozdobna chińska brama).  
• Zwiedzanie, zakupy, posiłek w Chinatown. 
• Posiłek w chińskiej restauracji np. Dumpling’s Legend gdzie juŜ w cenie 6GBP moŜemy zjeść robione na 
bieŜąco pieroŜki gotowane w wiklinowych koszyczkach na parze z rozmaitym wypełnieniem – są przepyszne!!! 
słynne azjatyckie dim sum (czyli małe przekąski)- cudowne!!! lub słynną pekińską kaczkę. Siadając w kilka osób 
przy stole najlepiej zamówić róŜne dania i wspólnie je próbować.  
• Wracamy do naszej kwatery: 
Nocleg 15: Londyn 

Dzień szesnasty– 16 lipiec – czwartek  Londyn 

• Śniadanie 

• Wychodzimy z domu 7:50 

•  Jedziemy autobusem w kierunku Marble Arch (38 przystanków-stop P) 

• Idziemy do Natural History Museum  / Cromwell Rd  (2,5km. – 30min.) 
• Zwiedzamy Natural History Museum. 
• Zwiedzamy National Gallery. 

• Idziemy na  Borough Market, posiłek + zwiedzanie+ zakupy. 
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• Zwiedzamy Tate Modern Gallery. 

• Powrót do Pinfold House. 

• The Natural History Museum/Cromwell Road/SW7 5BD - godz.10-17:30 – jeden z najciekawszych zbiorów 
Londynu. Warto tu przyjść chociażby dlatego aby zobaczyć przepiękny budynek muzeum. W środku znajdziemy 
eksponaty stworzone przez samą naturę. Ekspozycja podzielona jest na 5 głównych działów: zoologia, 
mineralogia, entomologia, paleontologia, botanika. Jeśli nigdy nie widziałeś szkieletu dinozaura to to muzeum 
czeka na Ciebie 

• National Gallery – godz.10-18:00 – muzeum malarstwa (liczba obrazów 2200 – dzieła największych 
malarzy: Holbeina, Tycjana, Rembrandta, Moneta, Renoira, Degasa, Cezanna, van Gogha itd.) Adres: Trafalgar 
Sq/ Najbliższe stacja metra: Charring Cross, Embankment, Leicester Square. 

• Borough Market (8 Southwark St) - Godziny otwarcia: targ: środa – czwartek – 10.00-17.00 

Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, że Borough Market to miejsce całkowicie obowiązkowe  dla 
wszystkich kochających smacznie jeść! Jest najbardziej znanym, a zarazem najstarszym targiem w Londynie. 
Mówi się, że jego początki sięgają XI wieku, kiedy w okolicach London Bridge handlowano zbożem, warzywami 
czy rybami. W XIII wieku targ przeniesiono na Borough High Street i w tej okolicy istnieje do dziś. Podobno z 
uwagi na jakość i pochodzenie produktów Borough Market odwiedzają też najbardziej znani, brytyjscy szefowie 
kuchni i czasem między stoiskami można wypatrzeć Jamiego Oliviera czy Gordona Ramsaya! Nam niestety nie 
udało się ich spotkać, ale Borough Market nas urzekł…Urzekł kolorami, zapachami, wielością smaków z całego 
świata… Pełne życia warzywa i owoce, przeróżne rodzaje pomidorów, które aż proszą się, by je zabrać do 
domu! Tuż obok wielkie krążki pachnących serów, hiszpańskie kiełbasy, turecka słodkość baklava i wielkie 
patelnie z paellą czy owocami morza po azjatycku. Świeże ryby, ostrygi, owoce morza na lodzie…  Zamknięte w 
słoiczkach chutneye o smaku pikantnej śliwki czy jabłka albo smarowidła z trufli.. Chrupiące pieczywo, foccacia 
z pomidorkami i rozmarynem lub z papryką. Burgery, bułki z wołowiną, słodkości, żelki… Wszystko! Do wyboru, 
do koloru! Aż chciałoby się kupować, kupować, kupować i jeść, jeść, jeść! To, co na pewno robi wrażenie to 
kulinarna mieszanka kulturowa, jakiej jesteśmy w stanie doświadczyć na Borough Market, która oddaje 
różnorodność Londynu, która pokazuje, że tygiel kulturowy oznacza również bardzo apetyczny tygiel kulinarny, 
gdzie chyba KAŻDY znajdzie coś dla siebie. Gdy przechadzamy się miedzy stoiskami, nie wiemy na co się 
zdecydować! Wokół wszystko wygląda pysznie! Indyjskie, włoskie, tajskie, hiszpańskie, arabskie, chorwackie, 
bałkańskie, tureckie, argentyńskie…  Aż żal, że jesteśmy tu tylko jeden dzień!  
• Tate  Modern Gallery i most Milenijny - godz.10-18:00 ul. Bankside (wstęp bezpłatny) – najbogatsze na 
świecie zbiory sztuki współczesnej (Picasso, Matisse, Dali, Olga Boznańska. Nie tylko sztuka zrobi tutaj na Was 
wrażenie, ale także niesamowite przestrzenie starej elektrowni, w której urządzono galerię.….Najbliższe stacja 
metra: Blackfriars, Southwark. 
Nocleg 16: Londyn 

Dzień siedemnasty – 17 lipiec – piątek 
Londyn – Folkestone - Calais – Gandawa (Belgia)…265km. 

• Rano po śniadaniu (godz. 7:00) ruszamy 117km. do Folkestone na przejazd Eurotunelem do Calais. 
Eurotunel koło 11:00 
• Po dotarciu do Francji jedziemy 148km. do Gandawy na nocleg. Best Western Hotel Chamade 
• Przyjazd, zakwaterowanie. Idziemy zwiedzać miasto: Katedra św. Bawona, romańsko-gotycki Kościół św. 
Mikołaja, XIV wieczna dzwonnica (Belfort), klasycystyczny Ratusz (Stadhuis) , most Sint Michielsbrug oraz liczne 
bogato zdobione kamienice mieszczańskie, zamek Gravensteen. W gandawskiej katedrze znajdują się prace 
Rubensa, Van Dycka i rzeźbiarza Jerooma Duquesnoya. 
Nocleg 17: Gandawa                   

Dzień osiemnasty – 18 lipiec – sobota- Gandawa  – Magdeburg (Niemcy)…642km. 
• Rano po śniadaniu  ruszamy na nocleg do Magdeburga – Plaza Magdeburg Hotel 
• Rozlokowanie w hotelu  

                  Nocleg 18: Magdeburg 
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Dzień dziewiętnasty – 19 lipiec – niedziela- Magdeburg - Toruń….573km 
• Śniadanie w hotelu  
• Jedziemy do Torunia, na trasie obiad w restauracji Nevada w miejscowości Poźrzadło. 
• Przyjazd do Torunia  
 

CENA przypuszczalna 4500zł. 
Cena obejmuje: 

• Przejazd i noclegi w hotelach Niemcy, Belgia, Glastonburry, Londyn + w domkach 6-osobowych na 
campingach(Sussex, Devon, Kornwalia) 

• Śniadania w hotelach na trasach dojazdowych.  

• Opłaty za autostrady i parkingi 
• Opłaty za promy, mosty i tunele 
• Ubezpieczenie  
• Wstępy (bez Antwerpii i Gandawy) 

Cena nie obejmuje wyŜywienia (oprócz śniadań w hotelach na trasach dojazdowych). 

 
 
 
 


