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Bristol to prawdziwa kwintesencja Anglii.

 To miasto bardzo eleganckie i ma niepowtarzalnego ducha, jest również jednym z najcie-
plejszych i najbardziej nasłonecznionych miast na wyspach brytyjskich. Przed czasami 
rewolucji przemysłowej Bristol był jednym z trzech najważniejszych miast Anglii. Był 
również miastem, z którego wzdłuż rzeki Avon wypływały wczesne ekspedycje w stronę 
nowo odkrytej Ameryki. Właśnie stąd w 1497 roku wypłynęła ekspedycja John’a Cabota, 
pierwszego europejczyka, który postawił stopę na kontynencie amerykańskim. Od 1979 
roku Bristol jest domem dorocznego festiwalu balonów International Balloon Fiesta. 
Za sprawą licznych kolorowych balonów z najdalszych zakątków świata niebo zamienia 
się w kolorowe bajkowe królestwo. Najbardziej znaną atrakcją miasta jest most Clifton 
Suspension Bridge który rozciąga się wysoko nad wąwozem Avon i oferuje piękne widoki. 
W 1979 roku oddano na nim pierwszy skok na bungee. W mieście znajduje się również 
najstarszy w Anglii nieprzerwanie działający teatr.

Bristol is a quintessence of England.

 Full of British elegance and unique spirits, it is one of the warmest and sunniest cities 
of the whole of the British Isles. Before the industrial revolution Bristol was one of the 
three most important cities on the island. Back in the past Bristol was a starting place for 
early voyages of exploration to the New World. John Cabot - the first European to land on 
the mainland of North America - set out on his journey from Bristol in 1497. Bristol also 
plays host to the annual International Balloon Fiesta since 1979 - a show of hundreds of 
balloons from around the world that causes the city to look like a colorful fairytale. The 
most famous landmark is Clifton Suspension Bridge spanning the Avon Gorge and the 
River Avon, offering beautiful views. The first bungee jumps were made there in 1979. 
There is also the oldest continuosly working theatre in the United Kingdom.
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Blackpool był niedużym przybrzeżnym osiedlem aż do połowy XVIII 
wieku, kiedy zaczął być modnym w całej Anglii miejscem na wypoczynek.

 Obecnie miasto jest jedną z podstawowych destynacji Anglików na wczasy. Piaszczyste 
plaże rozciągają się tutaj na całej wysokości miasta. Blackpoool posiada trzy mola: 
północne, centralne i południowe. Najdłuższym jest północne (503 m) - znajdziemy 
przy nim pasaż handlowy oraz teatr. Wzdłuż promenady kursują piętrowe tramwaje, 
a podróżni czekający na przystankach mogą moczyć nogi w morzu. W mieście znajduje 
się najpopularniejszy w Wielkiej Brytanii park rozrywki „Pleasure Beach”, a nad miastem 
góruje 158 metrowa, wybudowana w 1894 roku wieża zainspirowana wieżą Eiffel’a 
z Paryża. Każdego września organizowany jest tutaj międzynarodowy konkurs pokazu 
fajerwerków. Wspaniały spektakl zamienia wówczas niebo w kolorowe płótno. Taneczny 
świat oczekuje natomiast dorocznego turnieju w Blackpool: pełne emocji pokazy, mnó-
stwo wrażeń i pięknych strojów.

Blackpool was a small coastal hamlet until the mid 18th century when it 
became fashionable place to rest and bathe in England.

 Modern Blackpool is a very popular centre of tourism and primary destination place for 
Britons to go on their vacation. Sandy beaches stretch here across the entire heights of 
the city. Blackpool has three piers: north, central and south. The north one is the longest 
(503 m) - there’s a mall and a pier theatre there. The famous Blackpool Tram runs along 
the promenade and travelers waiting at the tram stops can actually soak their feet in the 
sea. The UK’s most famous amusement park named „Pleasure Beach” is located here 
and a 158 meters tall Blackpool Tower, inspired by the Eiffel Tower of Paris, built in 1894, 
excels over the city. Blackpool World Fireworks Championship takes place here every 
September. Amazing night spectacle turns the sky into colorful canvas. However all the 
dancing world look forward for Blackpool’s annual Dance Festival with emotional shows, 
a lot of excitement and beautiful costumes.
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Londyn to jedno z najbardziej stylowych miast na ziemi i jednocześnie 
mieszanka tradycji z nowoczesnością.

 Londyn, założony przez Rzymian jako Londinium, jest znaczącym miastem od dwóch 
tysiącleci. Wizytówką miasta jest znany wszystkim „Big Ben” – wieża zegarowa pocho-
dząca z XIX wieku, która w 2009 roku obchodziła swoje 150-lecie oraz Tower Bridge, 
majestatycznie zawieszony nad Tamizą. Ale współczesny Londyn to również elektryzujące 
nowoczesnością miejsca jak London Eye - gigantyczny diableski młyn, największy na 
świecie w momencie wybudowania, budynki: Gherkin oraz strzelisty The Shard, które 
szybko stały się ikonami współczesnej architektury. Londyn od stuleci przyciągał kre-
atywne umysły, wiele powieści osadzonych jest na ulicach Londynu – Sherlock Holmes, 
Harry Potter i Mary Poppins mogą nazwać Londyn swoim domem.

London is one of the most stylish and iconic cities of the world, mix of 
tradition and modernity at the same time.

 London, founded by the Romans as Londinium, has been a major settlement for two 
millennia. Famous Big Ben, the city’s most notable landmark, is a clock tower from 19th 
century which celebrated its 150th anniversary in 2009. Other iconic landmark is Tower 
Bridge, majestically suspended over the river Thames. Present-day London is also a place 
electrifying with modernity: London Eye - a giant ferris wheel, the tallest in the world 
when erected, Gherkin building and soaring The Shard, which instantly became icons 
of contemporary architecture. London appealed to creative minds over the years. Many 
novels are set in the streets of London - Sherlock Holmes, Harry Potter and Mary Poppins 
- all of them can name London their home.
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Stanowiący stolicę hrabstwa Lancashire, Preston to port 
nad estuarium rzeki Ribble.

 Początki miasta sięgają wybudowanego tutaj w VIII wieku n.e. kościoła. Początkowo na-
zywało się Priest Town (Miasto Kapłanów), później pojawia się w kronikach jako Prestune. 
Preston zyskał ważną rolę strategiczną ze względu na położenie dokładnie pośrodku 
drogi z Londynu do Glasgow. Z tego powodu miało tu miejsce wiele ważnych bitew, 
a najważniejsza z nich to bitwa o Preston z 1648 roku podczas Angielskiej Wojny 
Domowej. W 1179 roku król Henryk II nadał miastu prawo do posiadania Kupca Gildii. 
Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzone są tzw. „Gildie Prestonu” dokładnie raz na 
dwadzieścia lat. To jedyne tego typu obchody w całej Wielkiej Brytanii. Ostatnie obchody 
Gildii Prestonu miały miejsce w 2012 roku. Miejscowy klub piłkarski Preston North End 
to członek-założyciel pierwszej krajowej ligi piłkarskiej i jej legendarny pierwszy mistrz 
z 1889 roku.

Being the administrative centre of Lancashire, Preston is a settlement 
located at the estuary of the river Ribble.

 City beginnings date back to a single church erected in 8th century. The city was known 
as Priest Town at first, then it reappeared as Prestune. Preston gained significant strate-
gic role due to its location, almost exactly midway between Glasgow and London. This 
fact led to many decisive battles which took place here, most notably during the English 
Civil War at the Battle of Preston in 1648. King Henry II granted the town the right to 
have a Guild Merchant in 1179. As a part of celebration to commemorate this event, 
Preston Guilds take place every 20 years. It is one of a kind event, the last festivity of the 
Preston Guilds took place in 2012. Preston North End, the local football club, was one 
of the founder member of the Football League and the first team to be crowned English 
Football champions in 1889.
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Oxford często nazywany jest słowami oksfordzkiego dziewiętnastowiecz-
nego poety Matthew Arnolda „miastem malowniczych wież”.

 Miasto jest znane na całym świecie jako dom Uniwerystetu Oksfordzkiego - najstarszej 
anglojęzycznej uczelni na świecie, której początki sięgają XII wieku n.e. Szanowana uczel-
nia bez wątpienia jest powodem dla którego Oxford jest jednym z najbardziej etnicznie 
zróżnicowanych oraz najszybciej powiększających się miast w Anglii. W mieście znajduje 
się również fabryka słynnych samochodów MINI. Pewnego gorącego popołudnia 4 lipca 
1862 roku na pikniku wodnym nad Tamizą swój początek miała powieść „Przygody Alicji 
w Krainie Czarów”. Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku 4 lipca miasto zamienia 
się w magiczne królestwo na cześć bohaterów książki Lewis’a Carroll’a: na ulicach poja-
wiają się postaci z książki, a restauracje serwują posiłki związane z powieścią.

Oxford is commonly called The City of Dreaming Spires, a term coined 
by 19th century poet Matthew Arnold. 
 The city is known worldwide as the home of the University of Oxford - the oldest 
English-speaking academy in the world, with the beginnings dating back to 12th century. 
There is no doubt the respected University is the reason why Oxford is one of the fastest 
growing and ethnically diversed cities in the UK nowadays. A factory of famous and iconic 
MINI cars is located in the city. Long ago on a warm afternoon on the 4th of July 1862 at 
the picnic by the river, the first reading of „Alice’s Adventures in Wonderland” took place. 
In memory of the event the city transforms into magic kingdom in honor of the Lewis 
Carroll’s heroes: you can meet all the book characters on the streets and restaurants 
serve book-related dishes.
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Wymiary - Sizes
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