
Komisja Zakładowa NSZZ   Uniwersytetu Śląskiego  

zaprasza  na wycieczkę 

SZKOCJA     2 – 10 lipca 2022 r. 
Londyn – Windsor – Oxford – Edynburg – Stirling – Cambridge – Brighton – 

miejscowość BAILDON; malownicze szkockie góry:) 

PROGRAM: 

1 dzień  wyjazd w godzinach przedpołudniowych ze wskazanego miejsca; autokarem lux; przejazd przez 

Niemcy, Francję, nocna przeprawa do Anglii; 

2 dzień  przejazd metrem do centrum Londynu całodzienne zwiedzanie stolicy Wielkiej Brytanii: 

Parlament; BIG BEN; Muzeum Historii Naturalnej; Muzeum Techniki; Muzeum 

VICTORII&ALBERTA- czas wolny na indywidualne zwiedzanie; udajemy się do Twierdzy Tower               

i podziwiamy najsłynniejszy londyński most TOWER BRIDGE obiadokolacja (KFC) I NOCLEG 

3 dzień śniadanie; przejazd do Windsoru (siedziba królowej) – zwiedzanie zamku; przejazd do Oxfordu 

– spacer po mieście słynącym z elitarnych szkół wyższych; nocny przejazd do stolicy Szkocji – 

Edynburga; przerwa na poranną toaletę i kawę.  

4 dzień  zwiedzanie Edynburga: Zamek Królewski; słynna królewska mila; miejsce narodzin Harrego 

Pottera; Wzgórze Bohaterów; pomnik najsłynniejszego polaka w Szkocji – Niedźwiedzia Wojtka; 

przejazd do Glasgow krótka wizyta w centrum; stadion Celticu Glasgow - Celtick Park. obiadokolacja  II 

NOCLEG 

5 dzień śniadanie; przejazd do Stirling – dawnej stolicy Szkocji; wejście na wzniesienie na której 

znajduje się Wolles Monument; przejazd przez malownicze tereny Gór Szkockich – przerwy na zdjęcia                          

w punktach widokowych; wodospady; słynna Dolina Łez; obiadokolacja;  III NOCLEG 

6 dzień śniadanie; słynny mur Hadriana – umocnienia wzniesione przez Rzymian dla ochrony północnej 

granicy imperium; przejazd do miejscowości YORK – zwiedzanie jednej z najpiękniejszych gotyckich 

katedr; oryginalne średniowieczne witraże; obiadokolacja IV NOCLEG 

7 dzień śniadanie; wizyta w miejscowości Baildon, z której wywodzi się ród Johna Baildona; w 2022 

obchodzimy 250 urodziny słynnego szkockiego inżyniera; przejazd do Cambridge – spacer po mieście 

elitarnych uniwersytetów; obiadokolacja; przejazd do hotelu; V NOCLEG 

8 dzień śniadanie; przejazd do Brighton – najsłynniejszego angielskiego kurortu nadmorskiego; Muzeum 

Brighton; słynne molo – Palace Pier – znane miejsce rozrywek; Pawilon Królewski (z zewnątrz) czas 

wolny na finałowe zakupy; pamiątki; nocny powrót do Polski 

9  dzień Przejazd przez Francję i Niemcy; powrót do Katowic w godzinach popołudniowych. 

Cena: 1 890 zł  
(dofinansowanie zgodnie z Regulaminem ZFŚS) 

Dla członków naszego Związku i ich rodzin zniżka (odpowiednio 70 zł i 30). 

Cena zawiera: 5 noclegów w hotelach (pok. 2-osobowe; inne na życzenie), 5 śniadań 

i 5 obiadokolacji (śniadania hotelowe możliwe prowiantowe w Szkocji; kolacje 

możliwe „w mieście” w tzw. bistrach lub w Mc Donald’s czy KFC), przejazd 

autokarem, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW) 

Cena nie obejmuje biletów wstępów i  przejazdów metrem (razem 150 £ od osoby 

dorosłej i 100£ od dzieci do 15 roku życia; płatne u pilota w autokarze). 

PASZPORTY i szczepienia na Covid 19 obowiązkowe !!! 

Zapisy przyjmuje sekretariat NSZZ „Solidarność” UŚ (ul. Bankowa 12a).  

Przy zapisie przyjmujemy zaliczkę w wysokości 300 zł/os.  

WPŁATY prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe  
ING BANK ŚLASKI 40 1050 1214 1000 0007 0000 9491 


