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SZKOCJA i WALIA   

Termin: 02.07 – 19.07.2014 r. (18 dni) 

Do przejechania około  5600 km. 

Trasa: Toruń – Bad Laer (Niemcy) – Amsterdam - Newcastle upon Tyne – Eyemouth – Edynburg – 
St Abby’s Head – Falkirk – Stirling Castle - Eilean Donan Castle – wyspa Skye – Fort William – 

Cumbria – Narodowy Park Snowdonia (Walia) – Folkestone – Calais – Bruggia (Belgia) – Magdeburg 
(Niemcy) - Toruń 

Dzień pierwszy – 02 lipiec 2014 – środa, Toruń – Bad Laer (Niemcy)…816 km. 

Wyjazd z Torunia o godz. 5:00, przerwa na kawę i ewentualnie posiłek w miejscowości Poźrzadło(283km.), 
restauracja Nevada. Przejazd przez Niemcy do Bad Laer(Niemcy)  na nocleg w „Hotel Alex Herbermann” –
nocleg ze śniadaniem. 

Nocleg1: Bad Laer 

Dzień  drugi – 03 lipiec – czwartek  Bad Laer - Amsterdam…292 km 

Po wczesnym śniadaniu o 7:00 (jeżeli się da nawet wcześniej) startujemy do Amsterdamu. 

Mamy prawdopodobnie 2 godz. na zwiedzanie miasta, o 14:30 odprawa na prom do Newcastle. Port 
promowy jest w Ijmuiden. 

O godz.17:30 prom opuszcza Holandię. 

Kto chce, je kolację na promie. Nocleg na promie. 

Nocleg 2: prom 

Dzień trzeci – 04 lipiec – piątek 

Newcastle upon Tyne – Saint Boswells  - Berwick-upon-Tweed - Eyemouth Holiday Park…202km. 

O godz. 9:00  (czasu lokalnego) prom przypływa do North Shields Ferry Terminal w Newcastle upon Tyne. 

Ponieważ zameldowania zaczynają się o godz.16:00 musimy jakoś spędzić czas. Jedziemy więc na 
zwiedzanie!!! Jedziemy w okolice Saint Boswells  (105km. od Newcastle) i zwiedzamy:  

Opactwo Jedburgh, Opactwo Dryburgh, Opactwo Melrose, Smailholm Tower, 

Zamek w Berwick-upon-Tweed (opcjonalnie), Ayton Castle  

Jedziemy do Eyemouth Holiday Park 

Rozlokowanie się, posiłek, piesze zwiedzanie okolicy. 

Powrót na camping 

Nocleg 3:  Eyemouth Holiday Park 

Dzień czwarty – 05 lipiec – sobota, Eyemouth – Edynburg - Eyemouth….166 km 

Śniadanie 

Zwiedzanie Edynburga. Zwiedzamy: położony na malowniczym wzgórzu kompleks zamkowy, katedrę św. 
Idziego, kaplicę Rosslyn, spacer główną ulicą Edynburga - Royal Mile aby zobaczyć oficjalną szkocką 
rezydencje królowej brytyjskiej - Pałac Holyroodhouse. Poza północnymi granicami miasta można też 
odwiedzić Królewski Ogród Botaniczny. Znajdują się z nim słynne cieplarnie Glasshouse Experience, w 
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których można podziwiać orchidee, lilie wodne z Amazonii, dziką roślinność z Chin oraz  dwustuletnią 
palmę indyjską. 

Powrót na camping. Obiadokolacja 

Nocleg 4: Eyemouth Holiday Park 

Dzień piąty – 06 lipiec – niedziela, Eyemouth – St Abbs - Eyemouth….15km (7,3km. w jedną stronę) 

Drogą A1107 udajemy się piechotą 7,5 km. w kierunku północnym do St Abbys Head. 

Jeżeli będzie droga wzdłuż klifów wybierzemy taką drogę. 

ST Abb's Head to rezerwat przyrody znajdujący się na widowiskowym, powulkanicznym wzniesieniu. 
Poszarpane klifowe wybrzeże zapewnia wspaniałe widoki, co stanowi silny magnes dla przybywających tu 
turystów. St Abb’Head to jednak przede wszystkim dom dla tysięcy ptaków.  
Rezerwat, szczególnie latem stanowi siedlisko dla niezliczonej ilości ptaków morskich. Na miejscu spotkać 
możemy kolonie nurzyków, alk, mew, kormoranów, maskonurów i petreli.  
 
W St Abbs na przybyszów czeka wiele atrakcji. Jedną z nich jest Clifftop Discovery Wildlife Tour – to swego 
rodzaju safari pozwalające dostrzec wszystkie najpiękniejsze zakątki wybrzeża.  
Na miejscu znajduje się Visitor Centre z którego można obserwować dzikie zwierzęta żyjące w rezerwacie.  
Zwiedzamy rezerwat ptaków, odwiedzamy Visitors Centre, możemy wędrować klifowym wybrzeżem po 
wytyczonych ścieżkach. 

Nocleg 5: Eyemouth Holiday Park 

Dzień szósty – 07 lipiec – poniedziałek, Eyemouth  –Falkirk – Stirling Castle - Dornie – Orasay 

539 km. (7,0h) 

Po śniadaniu ruszamy do Falkirk zobaczyć Falkirk Wheel (pol. "diabelski młyn z Falkirk" - nazwane od 
pobliskiej miejscowości Falkirk w centralnej Szkocji) – winda obrotowa o funkcji śluzy wielostopniowej lub 
pochylni, przypominającej zasadą działania "diabelski młyn", służącej do pionowego transportu łodzi i 
innych jednostek pływających pomiędzy kanałem Forth and Clyde a kanałem Union. Falkirk Wheel 
usytuowane jest niedaleko Rough Castle Fort, a najbliżej położona miejscowość - Tamfourhill. 

Następnie ruszamy w kierunku wyspy Skye po drodze zwiedzając  zamek Stirling. 

Jedziemy  do Dornie, gdzie nad jeziorem Duich oglądamy Eilean Donan Castle 

Z Dornie jedziemy przez most Sky Bridge do Orasay koło Uig, gdzie na campingu będzie nasza baza. 

Nocleg 6: Orasay 

Dzień siódmy – 08 lipiec – wtorek, Orasay – Uig - Staffin – Orasay…..42 km. 

Po śniadaniu ruszamy na przejazd trasą widokową nad klify Kilt Rock. Wielu turystów przyciąga do 
spektakularnej scenerii Trotternish Ridge na północy: to dziki kraj zdominowany przez dziwne i cudowne 
formacje skalne, takie jak Old Man of Storr, Rock Kilt i naprawdę nadzwyczajne widoki z Quiraing. 

Trekking po wyspie 

Nocleg 7: Orasay 

Dzień ósmy – 09 lipiec – środa, Orasay – Kyle of Lochalsh – Portree – Orasay…..162km. 

Jedziemy do Kyle of Lochalsh  gdzie okrętujemy się na Atlantis.  

1,15h rejs statkiem ze szklanymi, panoramicznymi szybami poniżej poziomu wody. 
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Podglądamy: wrak statku z II wojny Światowej, pracującą łososiową farmę, odwiedzamy Wyspę Fok, 
oglądamy  las wodorostów, morskie ptactwo, często dostrzegane w tej podróży są również morświny i 
wydry. 

Jedziemy zwiedzić Portree, niewielkie, urocze miasteczko portowe leżące w samym sercu wyspy. Dawniej 
Portree żyło z połowów ryb, współcześnie rozwija się dzięki turystyce. O przeszłości osady przypomina 
zabudowa - białe domki rybackie z niebieskimi lub brązowymi okiennicami, a w samym porcie rząd 
różnokolorowych chatek. W centrum mnóstwo sklepów z pamiątkami i knajpek, w których można zjeść 
miejscowe specjały, głównie smażone ryby i owoce morza. 

Idziemy do portowej knajpki na smażoną rybkę z frytkami. 

Wracamy na camp. 

Nocleg 8: Orasay 

Dzień dziewiąty – 10 lipiec – czwartek 

Orasay – Dunvegan Castle – Carbost  - Portree –Orasay…136km. 

Jedziemy do Dunvegan zwiedzić twierdzę rodową klanu MacLeod - Dunvegan Castle.     

   Zamek znajduje się w centrum ogromnego ogrodu w stylu angielskim, porośniętego różanecznikami 
wielkości "dorosłego" drzewa. Nad brzegami zatoki wśród drzew dostrzec można ślady zabudowań dawnych 
osadników szkockich. W zabudowie wyspy Skye dominuje kolor biały. Przynieśli go ze sobą nowi osadnicy, 
którzy w ciągu wieków ściągali na wyspę zauroczeni głównie jej krajobrazami. Tzw. czarne chaty 
wznoszone były tylko przez autochtonów. Na całej wyspie zachowało się ich niewiele, a te najstarsze można 
zobaczyć właśnie za starym zamczyskiem Dunvegan.  

Na obrzeżach miasteczka o tej samej nazwie co zamek przycupnął stary, niezwykły cmentarz. Kamienne 
groby porasta ciemnozielony bluszcz, wilgotny mech i krzewy o purpurowych, intensywnie pachnących 
kwiatach. W samym środku cmentarza znajdują się ruiny St. Mary's Church. Na ścianach szarością i bielą 
odcinają się od otoczenia świetnie zachowane tablice nagrobne upamiętniające niemal wszystkich członków 
słynnego klanu MacLeodów (tak, tak, to ten sam, z którego pochodził Nieśmiertelny). Alabastrowe kielichy 
przeplatają się z alabastrowymi kwiatami. Dookoła ruin wyrastają groby - misternie rzeźbione celtyckie 
krzyże, potężny nagrobek w kształcie piramidy, kamienne sarkofagi na rzeźbionych nóżkach. W oddali, na 
niewielkim wzgórzu wznosi się wysoki, wąski obelisk, kultowy kamień Piktów.  

Jedziemy do Carbost zwiedzić destylarnię whisky Talisker …..wstęp 7GBP – tylko dla pełnoletnich, bo 
ponoć można się upić tylko od oparów!!! 

Nocleg : Orasay 

Dzień dziesiąty – 11 lipiec – piątek, Orasay – Fort William – okolice Gilcrux (Cumbria)…561km. 

Przejazd do Ford William, Schody Neptuna – zespół 8 śluz zbudowanych na Kanale Kaledońskim między 
jeziorem Loch Linnhe a Caledonian Canal które podnoszą statki o 20m. wzwyż na odcinku mniejszym niż 
kilometr.  

Jedziemy do Big White House koło Gilcrux. 

Nocleg 10: Big White House koło Gilcrux 

Dzień jedenasty – 12 lipiec – sobota 

Gilcrux – Keswick - Castlerigg Stone Circle – Honister – Buttermere – Crummock – Cockermouth - 
Gilcrux ….82km. 

Hrabstwo Cumbria – jedno z najpiękniejszych hrabstw Anglii  
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Jedziemy do Keswick – zwiedzamy miasto 

Jedziemy zobaczyć kamienny krąg Castlerigg Stone Circle znajdujący się w odległości 2,5 km na zachód od 
Keswick.  

 Jeden z około 1300 kamiennych kręgów na Wyspach Brytyjskich i Bretanii , został zbudowany jako część 
megalitycznych tradycji, która trwała od 3300 do 900 roku pne. Kamienie są z metamorficznych łupków, w 
formie spłaszczonego koła o wymiarach 32,6 m. Najcięższy kamień oszacowano na około 16 ton, a 
najwyższy kamień mierzy około 2,3 m. Krąg został prawdopodobnie zbudowany około 3200 roku pne 
(koniec neolitu, co czyni go jednym z najstarszych kamiennych kręgów w Wielkiej Brytanii i być może w 
Europie. Liczba kamieni, według tablicy informacyjnej przy pomniku wynosi 40. 

Jedziemy zwiedzić kopalnię łupków Honister slate mine.  

Następnie jedziemy szlakiem jezior Buttermere, Crummock zwiedzając i oglądając co się da. Możemy też 
robić trekkingi nad jeziorami. 

Jedziemy zwiedzić Cockermouth, ewentualnie piwko i wracamy na kwaterę. 

Nocleg 11: Big White House koło Gilcrux 

Dzień dwunasty - 13 lipiec – niedziela 

Gilcrux – Hawkshead  - Barrow-in-Furness (Furness Abbey) - Muncaster Castle  - Ravenglass  - klify 
St Bees – Gilcrux ….212km. 

W drodze do Hawkshead przejeżdżamy przez miejscowość Rydal gdzie za kościołem St Mary leży Pole 
Dory. Zakupił kiedyś to miejsce (oryginalnie nazywane Rash Field) William Wordsworth z zamiarem 
wybudowania tam domu dla córki Dory. Jednak nic z tego nie wyszło, kiedy w 1847r. Dora zmarła. 
Wówczas razem z żoną, siostrą i ogrodnikiem zeszli na  pole i zasadzili tam setki żonkili dla upamiętnienia 
córki. Do dzisiaj miejsce to wiosną pokryte jest setkami żonkili, a pod koniec kwietnia dzikimi hiacyntami. 
Jest tam też tabliczka upamiętniająca to zdarzenie. 

Odwiedzimy leżącą w sercu angielskiej Krainy Jezior, wieś Hawkshead - malownicza wieś z 
charakterystycznymi pobielonymi domami, bramami i skwerami, z wieloma miłymi zajazdami, małymi 
pensjonatami, herbaciarniami i sklepami z upominkami. Średniowieczne miasto wełny ,miejsce ukochane 
przez poetę Williama Wordswortha i autorkę książek dla dzieci Beatrix Potter. 

Furness Abbey lub St Mary of Furness to dawny klasztor cystersów położony na południe od Dalton-in-
Furness , a na północ od Barrow-in-Furness. 

Imponujące pozostałości opactwa założonego przez Stefana, późniejszego króla Anglii. Obecnie 
przeprowadzane są prace konserwatorskie przez English Heritage. Rutynowe kontrole ujawniły poważne 
pęknięcia w ścianach. Średniowieczni murarze używali dużych kawałków drewna dębowego przy budowie 
fundamentów i po 500 lat drewno zbutwiało powodując zapadanie się murów w ziemię.  

Muncaster Castle-jest domem rodziny Pennington od 800 lat. Są tam wspaniałe ogrody I ośrodek chowu 
sów (jest ich ponad 200). O godzinie 16:00 można zobaczyć przelot żurawii na karmienie. Ogrody są 
zapierające dech w piersiach - kolory są nierealne! Najpiękniejsze wiosną i wczesnym latem kiedy kwitnie 
mnóstwo rododendronów i azalii.  

Ravenglass - nadmorskie osada w Lake District National Park, leży u ujścia trzech rzek: Esk, Mite i Irt.  

Ścieżka wzdłuż klifów St Bees – można odbyć 1,5-godzinną wędrówkę. 

Whitehaven - Rozwój portu był związany z eksploatacją bogatych lokalnych złóż węgla i rud żelaza. 
Niektóre kopalnie były drążone kilka kilometrów pod powierzchnią dna morskiego. Możesz dowiedzieć się 
więcej o historii górnictwa w Whitehaven w  Muzeum Górnictwa. Pierwsza podmorski kopalnia w Anglii 
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powstała w Whitehaven w 1729r. W 1931 roku była to najgłębsza podmorska kopalnia jaka kiedykolwiek 
powstała.  

Wracamy na kwaterę. 

Nocleg 12: Big White House koło Gilcrux 

Dzień trzynasty – 14 lipiec – poniedziałek, Gilcrux - Conwy Castle - Bethesda….348 km. (6h) 

Opuszczamy Cumbrię, jedziemy do Walii. Naszym celem jest Narodowy Park Snowdonia 

Na trasie zwiedzamy zamek Conwy 

Rozpakowanie się, posiłek, zwiedzenie okolicy. 

Nocleg 13: Bethesda 

Dzień czternasty – 15 lipiec – wtorek, Bethesda - Llanberis - Bethesda …13,2km. 

Dzień  trekkingowy… góra Snowdon 

Wejście na Snowdon, najwyższy szczyt Walii (1085 m n.p.m.), Najłatwiejsza droga na Snowdon – 8-
kilometrowy Llanberis Track – prowadzi z Llanberis. Można też wjechać kolejką wąskotorową jeżeli ktoś 
nie czuje się na siłach. Cała trasa mierzy około 16 km, a przejście jej zajmuje 4-5 godzin. 

Wracamy na camping Bethesda 

Nocleg 14: Bethesda 

Dzień piętnasty– 16 lipiec – środa 

Bethesda - Caernarfon Castle - Portmeirion - Harlech Castle - Barmouth - Dolgellau - Beddgelert – 
Bethesda ….133 km 

Zwiedzamy Caernarfon Castle – W 1986 roku zamek wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. 

 jedziemy zwiedzić Portmeirion – wioskę  w stylu włoskim.    

Budując ją wzorowano się na Portofino. Wioska ta jest bardzo dużą atrakcją turystyczną, często jest 
również pokazywana w brytyjskiej telewizji. 

następnie jedziemy do Barmouth –miasteczko położone na wybrzeżu, u ujścia rzeki Mawddach, z długimi 
piaszczystymi plażami, malowniczym portem,  starówką z domami o dachach z łupka, uliczkami pnącymi się 
ku górze stromymi schodami, długim mostem spinającym oba brzegi rzeki Mawddach oraz przepięknym  
estuarium Mawddach  jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Walii. 

Trekking 18km. wzdłuż estuarium Mawddach do Dolgellau. Autobus jedzie do Dolgellau i tam na nas 
czeka. 

Beddgelert –  to jedna z najbardziej malowniczych wiosek Snowdonii. Leży u zbiegu rzek Glaslyn i Colwyn, 
u podnóża dwóch przełęczy – Nant Gwynant Pass, która prowadzi do najwyższych partii gór, 
oraz Aberglaslyn Pass – wąskiego wąwozu wiodącego nad morze. Atrakcją jest stara kopalnia miedzi, którą 
można zwiedzić.  

Nocleg 15: Bethesda 
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Dzień szesnasty – 17 lipiec – czwartek 

Bethesda – FOLKESTONE  562km(8h),   35min.Eurotunelem /dalej Calais – Brugia 
(Belgia)…..112km.(1,5h) 

Rano po śniadaniu (godz. 6:00) ruszamy do Folkestone na przejazd Eurotunelem do Calais. Eurotunel 16:00 

Po dotarciu do Francji ruszamy dalej do Bruggii w Belgii. 

Rozlokowanie w hotelu i idziemy na wieczorne zwiedzanie starówki. Nocleg ze śniadaniem wliczonym w 
cenę. 

Nocleg 16: Brugia 

Dzień siedemnasty – 18 lipiec – piątek, Brugia – Magdeburg, Niemcy….675km (10h) 

Jedziemy do Magdeburga 

Zatrzymujemy się w Best Western Hotel Sachsen Anhalt w Magdeburgu (Niemcy). Nocleg ze śniadaniem 
wliczonym w cenę. 

Kto chce idzie na kolacje. 

Nocleg 17: Magdeburg 

Dzień osiemnasty – 19 lipiec – sobota, Magdeburg - Toruń….541km (8h) 

Śniadanie w hotelu  

Jedziemy do Torunia, na trasie obiad w restauracji Nevada w miejscowości Poźrzadło. 

Przyjazd do Torunia około 19:00 

CENA przypuszczalna;  

          około 3600 – 3700 zł (przy 22 uczestnikach) 

          Dodatkowo należy wziąć 110GBP na wstępy 

Cena obejmuje:  

Przejazd i noclegi w domkach na campingach(Szkocja + Cumbria + Walia) + hotele: Niemcy, Belgia, 
Niemcy 

Opłaty za autostrady i parkingi 

Opłaty za promy, mosty i tunele 

Ubezpieczenie  

 


