WYPRAWA TOLKIENOWSKA
ANGLIA I WALIA

2022

2-10 września 2022 roku
PROGRAM:
Dzień 1. (2 września, piątek)
Wczesny wyjazd z Katowic i odebranie części naszych turystów w Gliwicach oraz spod Wrocławia.
Odwiedziny w zależności od pogody: Opcja 1: w Spreewaldzie (piękne „hobbickie” wioski nad
malowniczymi kanałami) lub Opcja 2: Odwiedziny w Lipsku (J. R. R. Tolkien uważał, że jego
przodkowie przybyli do Anglii z Lipska): spacer po lipskiej starówce śladami reformacji i muzyki
Johanna Sebastiana Bacha. (J. R. R. Tolkien uważał, że jego przodkowie przybyli do Anglii z
Lipska). Nocleg w Niemczech (1/1).
Dzień 2. (3 września, sobota)
Wczesny wyjazd i przejazd przez Holandię, Belgię i Francję na prom. Malowniczy rejs przez Kanał
Angielski do Dover i podziwianie Białych Klifów Albionu. Zwiedzanie Hever Castle, zamku Anny
Boleyn (ostatnie wejście o 16.30). Nocleg w hotelu pod Londynem. (1/1).
Dzień 3. (4 września, niedziela)
Śniadanie. Przejazd do Oksfordu. Spacer po Oksfordzie Inklingów, w tym wizyta na grobie
Tolkiena w Wolvercote, możliwość wzięcia udziału w Mszy św. w kościele Tolkiena, u św.
Alojzego Gonzagi, Kolegium Mertona (gdzie Tolkien pracował jako profesor od 1945), Eastgate
Hotel (gdzie Tolkien i Lewis spotykali się w poniedziałki), Kolegium Magdalene i Addison’s Walk
(gdzie C. S. Lewis mieszkał i pracował przez 30 lat), Ogród Botaniczny (gdzie do niedawna rosła
Sosna Tolkiena), New College (gdzie Ch. Tolkien był pracownikiem naukowym), Biblioteka
Bodlejska, Radcliffe Camera (czytelnia będąca inspiracją dla Świątyni Saurona w Númenorze), St.
Mary the Virgin (piękny punkt widokowy), Kolegium Exeter (tu studiował Tolkien, tu znajduje się
jego popiersie), dom przy Holywell 99, gdzie mieszkał Tolkien, zakończymy w pubie „Eagle and
Child” – miejscu spotkań grupy literackiej Inklingów (o ile będzie już otwarty). Nocleg w okolicach
Birmingham (1/2).
Dzień 4. (5 września, poniedziałek) Śniadanie. Przejazd na przedmieścia Birmingham śladami
małego Tolkiena: dzielnica Sarehole, gdzie Tolkien spędził dzieciństwo; spacer koło Młyna
Sarehole (inspiracja dla młyna Teda Sandymana we Władcy Pierścieni), Moseley Bog, dolina rzeki
Cole, Shire Country Park; przejazd do Oratorium Birmingham, gdzie mały Tolkien uczył się pod
okiem opiekuna, ojca Francisa Morgana; wieża Perrot’s Folly; cmentarz z symbolicznym grobem
Arthura R. Tolkiena i dziadków Profesora. Następnie odwiedziny w Wightwick Manor and Gardens
pod Wolverhampton (wiktoriańska rezydencja z kolekcją sztuki Arts & Crafts). Nocleg w
Birmingham (2/2).

Dzień 5. (6 września, wtorek)
Śniadanie. Przejazd na Pojezierze Walijskie (Welsh Lake District) z jeziorami Bala i Penllyn.
Odwiedziny w malowniczej Betws-y-Coed. Odwiedziny w malowniczym miasteczku Conwy.
Nocleg w Północnej Walii (1/2)
Dzień 6. (7 września, środa)
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Snowdonia (jeżeli pozwolą warunki pogodowe, przejazd
kolejką wąskotorową na szczyt Snowdonu, najwyższej góry w Walii, 1085 m n.p.m.). Następnie
przejazd na Wyspę Anglesey i do regionu Gwynedd (łac. Venedotia – kraina słynna z walijskich
smoków) odwiedziny w nadmorskiej miejscowości Beaumaris oraz w
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (miejscowość o najdłuższej nazwie
na świecie). Przejazd do siedziby Księcia Walii, do portowego Caernarfon: wizyta w zamku.
Przejazd na nocleg (2/2).
Dzień 7. (8 września, czwartek)
Śniadanie. Przejazd do Zamku Warwick w Anglii i spacer po mieście Warwick (tolkienowski
Cortirion); tu mieszkała ukochana Tolkiena i jego przyszła żona, Edith), odwiedziny w kościele
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie Tolkienowie wzięli ślub w 1916 r.
Następnie odwiedziny w Statford-Upon-Avon, mieście Williama Szekspira. Odwiedziny w
Muzeum Domu Narodzin Szekspira.
Przejazd na nocleg w Birmingham (1/1).
Dzień 8. (9 września, piątek)
Śniadanie. Odwiedziny w Zamku Windsor lub jakiś zabytek związany z Williamem Morrisem. Rejs
do Francji i nocleg w Dunkierce (1/1).
Dzień 9. (10 września, sobota)
Śniadanie. Całodzienny przejazd do Polski. Przyjazd do Katowic późną nocą (wszystko uzależnione
od ruchu na trasie). Zakończenie wycieczki.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Prosimy Wasze zgłoszenia udziału wysyłać na adres mailowy: wyprawatolkienowska@gmail.com
(kolejność zgłoszeń na Wyprawę to pierwszeństwo wyboru miejsc w autokarze!)
CENA:
– 2950 zł + 100 GBP przy grupie liczącej minimum 25 osób
Pierwsza rata w wysokości 1000,- zł do 1 czerwca (w korespondencji podamy konto)
Druga rata w wysokości 1950 zł do 1 sierpnia (w korespondencji podamy konto)
Trzecia rata w wysokości 100 GBP będzie zebrana w autokarze w dniu wyjazdu
CENA OBEJMUJE:
– Opiekę pilota i przewodnika tolkienowskiego Ryszarda Galadhorna Derdzińskiego
– Przejazd autokarem (małym do 30 osób, większym powyżej tej liczby)
– Opłaty drogowe, parkingowe, promowe
– Ubezpieczenie KL i NW
– 8 noclegów w hotelach typu Ibis Budget, Travelodge (pokoje 2-osobowe)
– 8 śniadań hotelowych
Cena nie obejmuje kosztów wstępów (ok. 80-100 GBP).
Wyjazd dojdzie do skutku jeżeli zbierze się grupa min. 25 osób.
Jeżeli zbierze się więcej osób, koszt wycieczki może ulec nieznacznemu obniżeniu

