
Obóz krajoznawczo - językowy 

Kornwalia, Walia Płd. 2022 

 

Walia Południowa: Cardiff, Chepstow, Carleon  

Kornwalia: St. Austel, Penzace, Land's End  

Ponadto: Londyn Bristol, Bath, Cheddar, Stonehenge 

dla grup zorganizowanych – możliwość zabrania własnych lektorów 

Termin:   10 dni, lipiec 2022 do uzgodnienia 

Wybrzeże Somerset: ośrodek wypoczynkowy w Burnham położony na wybrzeżu 

Atlantyku około 50 km od Bristolu. Całoroczne mobile klasy lux, 5, 6, 7-osobowe z łazienkami,  

trzema sypialniami oraz salonem. Każdy mobile home posiada ogrzewanie, kuchnię z pełnym 

wyposażeniem. Na terenie kompleksu znajdują się: piaszczysta nadmorska plaża, boiska sportowe, 

basen kryty, plac zabaw dla dzieci, świetlica, urządzenia rozrywkowe. 

                                                 

PROGRAM WYJAZDU 

Dzień I – wyjazd z Polski 

   Wyjazd z Polski o godz. 5.00 – przejazd do Anglii                                                                                                                             

Dzień II – LONDYN  

   Program do uzgodnienia spośród przedstawionych propozycji: 

Przyjazd do Londynu około 7.00 – zwiedzanie: rejs statkiem z 

Greenwich do Tower, zwiedzanie Tower of London (jeden z 

najlepiej zachowanych zamków średniowiecznych z kolekcją klejnotów koronnych - rezydencja 

królewska, mennica zbrojownia, więzienie, miejsce straceń), podziwianie Londynu z London Eye – 

CITY: dzielnica banków, sądów, giełdy, Big Ben, budynek Parlamentu, Westminster Abbey – 

miejsce koronacji i pochówku wielu królów angielskich, Pałac Buckingham, słynna aleja 

Whitehall, przy której mieszczą się niemal wszystkie najważniejsze instytucje rządowe kraju, m. 

in. Downing Street, następnie Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, o 16.00 przejazd na 

zachodnie wybrzeże Sommerset do Burnham. Na trasie obiadokolacja. Zakwaterowanie w 

Caravan Parku,  nocleg.  

Dzień III – zajęcia językowe, wypoczynek   



   Śniadanie – zajęcia własne lub edukacyjne lunch, obiadokolacja, 

nocleg. 

 

Dzień IV – KORNWALIA – St. Austell, Land's End 

   Śniadanie + prowiant. Wycieczka całodzienna do Kornwalii:                 

St. Austell - Eden Project czyli futurystyczny obraz natury (ogród 

botaniczny). Przyjazd w okolice Penzace - Wyspa „Góra                     

św. Michała” - średniowieczny zamek (angielski odpowiednik              Mt. Saint Michele). Dalsza 

podróż do  Land's End – najdalej wysuniętego na zachód punktu Wlk. Brytanii – piękna 

panorama, klify. Powrót do Burnham na obiadokolację i nocleg. 

Dzień V – zajęcia językowe, wypoczynek 

    Śniadanie – zajęcia własne lub edukacyjne lunch, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień VI – Bristol – Bath- Cheddar  

   Śniadanie + prowiant. Wyjazd do Cheddar – zwiedzanie wytwórni słynnych serów, wąwóz 

skalny Cheddar Gorge, Bristol (zwiedzanie: Doki, okręt Brunel - pierwszy transatlantyk z Muzeum 

Uchodźctwa, Stara Dzielnica, budynki z przykładami „Street Artu”, Katedra oraz kościół Saint 

Mary - Redcliffe, przyjazd do Bath – łaźnie rzymskie, Stare Miasto, 

opactwo, Crescent Court -  powrót do Burnham na obiadokolację i 

nocleg.  

Dzień VII – Chepstow, Carlon, Cardiff   

   Śniadanie + prowiant. Wycieczka do Południowej Walii, do 

wyboru: zamek Chepstow lub Carleon (Rzymska forteca – dawny 

amfiteatr i koszary legionistów rzymskich, łaźnie, Muzeum legionów 

rzymskich), następnie przejazd do Cardiff - zamek, Queen Street – 

główny deptak miasta, dzielnica Park Place z architekturą wiktoriańską, Millenium Stadium (z 

zewnątrz). Powrót do Burnham na obiadokolację i nocleg.  

Dzień VIII – zajęcia językowe, wypoczynek   

   Śniadanie – zajęcia własne lub edukacyjne lunch, obiadokolacja, 

nocleg. 

Dzień IX – Stonehenge, Portsmouth, Brighton   

   Śniadanie + prowiant. Wycieczka do Stonehenge (kamienne 

kręgi z 2100 r. p. n. e.). Dalsza podróż do Portsmouth 

(zwiedzanie bez autokaru, konieczna 9-godzinna przerwa w pracy 

kierowców), zwiedzanie: Królewskie Muzeum Morskie, 

legendarny okręt admirała Nelsona "Victory", przejazd lokalnym pociągiem do Brighton (molo, 

Royal Pavillon). Przyjazd autokaru po przerwie do Brighton, odbiór grupy w godzinch 



wieczornych. Wyjazd do Polski. Na trasie gorący posiłek  Polsce . 

Dzień X – powrót do Polski 

   Powrót do Polski w godzinach wieczornych.  

UWAGA! uwaga kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc może ulec zmianie                                      

CENA = 2.900 zł/os (grupa 40 osób + 4 opiekunów bezpłatnie) 

UWAGA! Istnieje możliwość wydłużenia obozu o 2 dodatkowe noclegi tranzytowe we 

Francji i dodatkowy program zwiedzania – dopłata 450 zł/os 

 

CENA obejmuje:                                                                                                                      

- przejazd autokarem Lux, koszty Eurotunelu lub promu - miejsca pokładowe 

- 7 noclegów w Anglii, w Centrum Wakacyjnym HAVEN w okolicach Burnham k. Bristolu 

- wyżywienie w Burnham 3 x dziennie, kuchnia samoobsługowa: śniadania + samodzielnie 

przygotowywany prowiant oraz obiadokolacje wg programu, w dniach bez całodziennych 

wycieczek zamiast prowiantów lunch 

- opiekę-wychowawców-lektorów  

- opiekę pilota – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych przewodników 

- polisę-NNW (do 10.000 zł) i KL (do 40.000 zł) 

- wycieczki w cenie imprezy bez kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu 

- składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje kosztów: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów clipperami (statkami po Tamizie) lub 

wjazdówek dla autokaru, regionalnym pociągiem, usługi lokalnego przewodnika w Londynie, zajęć 

językowych w szkole językowej – łącznie należy posiadać ok. 170 - 200  GBP/os. - kwota 

przeznaczona na w/w koszty programowe jest rozliczana w ostatnim dniu wycieczki wg faktycznie 

poniesionych kosztów, a nadwyżka będzie zwrócona uczestnikom                                                                                           

- wydatków własnych oraz ubezpieczenia od chorób przewlekłych 

   

     
ORGANIZATOR: Biuro podróży Polan Travel Piotr Wiktorko 

Bielsko-Biała ul. 11 Listopada 60-62 

        tel. 33 81 19 550,   tel. 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 

 

 

 

                                                                                                             

http://www.polan-travel.com.pl/


 

 


