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SZKOCJA
Termin:  do uzgodnienia (np. 22-25.04.2022)

1 dzień
Zbiórka na lotnisku. Przelot z Polski do Edynburga. Zwiedzanie stolicy Szkocji zwanej również Atenami
Północy. Zobaczymy m. in. Royal Mile – drogę królewską łączącą Pałac Holyrood z Zamkiem Edynburskim,
Katedrę St. Gile`s – gdzie odbywały się koronacje królów Szkocji. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg.
2 dzień
Śniadanie  z  prowiantu  biura.  Przejazd  przez  malownicze  doliny  Grampianów  do  Inverness.  Krótkie
zwiedzanie  miasta  – stolicy północnej  Szkocji,  a  w nim m.  in.  Zamek Inverness.  W tym historycznym
miejscu szekspirowski  Makbet  miał  zamordować Duncana.  Przejazd z  Inverness  nad  Loch Ness,  gdzie
według legendy przebywa potwór Nessie. Nad tym jeziorem zobaczymy przejazdem ruiny słynnego zamku
Urquhart oraz dalej piękny kamienny most nad wodospadami Morriston. Przejazd wzdłuż Wielkiej Doliny i
Loch Ness do  Fort William, stolicy gór Szkocji. Nad miastem góruje najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii
Ben Nevis.  Niedaleko umieszczono scenerię dla słynnej, czarodziejskiej szkoły Hogwarth z filmu  Harry
Potter. Obiadokolacja.  Nocleg.
3 dzień
Śniadanie z prowiantu biura. Przejazd do Stirling. Zwiedzanie miasta, gdzie zobaczymy m.in. Kościół Św.
Krzyża,  gdzie  koronowany był  król  Szkocji  Jakub VI,  potężny Zamek Stirling  górujący nad  miastem i
doliną, średniowieczny Areszt Miejski i Argyll`s Lodging – siedzibę lordów Argyll. Obiadokolacja. Przejazd
na nocleg.
4 dzień
Śniadanie z prowiantu biura. Rano przejazd do Edynburga – dalsze zwiedzanie: zobaczymy Princess Street –
główną ulicę handlową, Galerię Narodową, Scott Monument. Obiad. Przelot z Edynburga do Polski.

Cena: 1890 zł

Cena wycieczki obejmuje:
- realizację programu,
- przeloty samolotem do i ze Szkocji,
- 3 noclegi, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, 
- śniadania i obiadokolacje + obiad wg programu,
- ubezpieczenie NNW i KL,
- opiekę pilota-przewodnika,
- bagaż podręczny o wymiarach 40x25x20 cm,
- przejazd na trasie wycieczki (Loch Ness itd.) autokarem klasy lux.

Cena nie obejmuje:
- dodatkowego bagażu tzw. podręczny powiększony do 10 kg o wymiarach 55x40x20 cm: 220 zł
- biletów wstępu, przejazdów komunikacją miejską, transferów z i na lotniska w Szkocji: ok. 80 GBP

Uwaga: Program jest ramowy i kolejność zwiedzania zależy od warunków pogodowych i godzin otwarcia
poszczególnych obiektów.
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