SZKOCJA
To wycieczka dla koneserów. Wrzosowiska, ruiny zamków, malownicze widoki, wzruszające
opowieści, kobziarze, whisky – a z czym Wam kojarzy się Szkocja?

CENA

PROGRAM WYCIECZKI
1 DZIEŃ

Wyjazd z miejsca zamieszkania ok. godz. 01.00. Przejazd przez Niemcy i
Holandię do portu w Amsterdamie. Wejście na prom. Odprawa
godzina 15.00 wypłynięcie promu godzina 17.00 Przeprawa do Newcastle (16
godzin). Nocleg w kajutach 4 – osobowych.

7 dni

OŚRODEK HARCERSKI

od 1190 PLN

RODZINY GOSZCZĄCE

od 1380 PLN

2 DZIEŃ

Zawinięcie do portu w Newcastle godz. 09.00. Przejazd do Edynburga przez
słynący z widoków Northumberland National Park. Po krótkim przystanku
na granicy Szkocji będziemy mieli okazję podziwiać uroki Jedburgh i innych
przepięknych miejscowości szkockiego pogranicza. Około godz. 15.00
przyjazd do Ośrodka harcerskiego na zakwaterowanie. Pierwszy spacer po
stolicy Szkocji. Obiadokolacja. Nocleg.

CENA ZAWIERA
•
•

3 DZIEŃ

Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Edynburga, m.in. Royal Mile, Edinburgh
Castle z którego, ze względu na doskonałe położenie
na wzgórzu rozciąga się piękny widok na miasto, The Scotch Whisky
Heritage Centre, gdzie oprócz możliwości śledzenia procesu powstawania
słynnej szkockiej whiskey można również pokusić się o zakup niewielkiego
prezentu dla najbliższych, zabawa w Camera Obscura… Powrót do Ośrodka
na obiadokolację i nocleg.

4 DZIEŃ

Po śniadaniu kolejny dzień pełen wyjątkowych atrakcji. W przepięknym
krajobrazie polodowcowym zobaczymy urok prawdziwej Szkocji.
Przejedziemy przez the Trossachs, góry związane z postacią szkockiego
rozbójnika Roba Roya. Zwiedzimy Dolinę Łez – nie ma drugiego takiego
miejsca w Szkocji – jest ona jej symbolem, małą miniaturką. Są tu strome,
majestatyczne szczyty, piękne jeziora i połacie wrzosowisk. To również ważne
historycznie miejsce. Następnie przejedziemy do położonego u podnóża
najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii Ben Nevis urokliwego miasta Fort
William. W pobliżu postaramy się poszukać śladów polskiej historii przy
pomniku the Commando Memorial. Następnie pojedziemy nad jezioro Loch
Ness na spotkanie z najsłynniejszym szkockim potworem Nessie. W Fort
Augustus udamy się na spacer nad brzeg jeziora i będziemy mieli okazję
podziwiać system śluz, które obniżają poziom wód Kanału Kaledońskiego
zwany Schodami Neptuna. Do Edynburga wrócimy przez piękne doliny gór
the Grampians. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Lub alternatywnie
The Kelpies – najwyższe na swiecie rzeźby przedstawiające konie (30m
wysokości); Bannockburn – miejsce bitwy i największego zwycięstwa
Szkotow nad Anglikami (1314); Stirling Castle – miejsce koronacji i siedziba
wielu szkockich krolow, jeden z największych i najważniejszych zamkow w
Szkocji; Doune Castle – zamek kojarzony z filmem Gra o Tron; jezioro Loch
Lomond

•
•
•
•
•

przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
przeprawa promem Amsterdam – Newcastle
(2 noclegi) kajuty 4-osobowe (16 godzin) bez
wyżywienia
3 śniadania, 3 obiadokolacje, pakowany lunch
podczas pobytu w Szkocji oraz na drogę powrotną
dzieci przygotowują z prowiantu biura
zakwaterowanie w ośrodku harcerskim (Edynburgh
– pokoje 4,6,8 os. z umywalkami 3 noclegi)
opiekę pilota
ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL,
10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)
pilot VAT

CENA NIE ZAWIERA
•
•
•

•

biletów do zwiedzanych obiektów oraz komunikacji
miejskiej ok.40 funtów
wyżywienia na promie oraz na trasie przejazdu
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny
wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni
przed wyjazdem.
UWAGA: Zaliczka w wysokości 300 zł jest
bezzwrotna.

5 DZIEŃ

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do portu w Newcastle. Wejście
na pokład około godziny 15.00. Przeprawa promowa z Newcastle do
Amsterdamu (16 godzin).

6 DZIEŃ

Przypłynięcie do portu w Holandii ok. godz. 09.00. Proponujemy zwiedzanie
Amsterdamu, zwanego Wenecją północy m.in.: Plac Lejdena, targ kwiatowy,
Wieża Mennicy, ulica Kalvestraat z licznymi sklepami, Plac Dam z Pałacem
Królewskim, Kościołem Nowym oraz Pomnikiem Narodowym. Po czasie
wolnym, przeznaczonym na lunch i zakup pamiątek, udajemy się w drogę
powrotną do domu. Wyjazd z Amsterdamu ok. godz. 15.00

7 DZIEŃ
Powrót do miejsca zamieszkania w godzinach nocnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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więcej o programie na
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