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WYCIECZKA SAMOLOTOWA
5 DNIOWA

SZKOCJA
EDYNBURG - INVERNESS - LOCH NESS - URQUHART - FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW 

Zapraszamy do:

TERMIN: 22.09-26.09.2022
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OFERTA

PROGRAM

SZKOCJA
22.09-26.09.2022

Spotkanie z uczestnikami I grupy na lotnisku Warszawa-Modlin o godz. 4:30

Przelot z Warszawy do Edynburga liniami Ryanair ( wylot: 06:30 - 8:10 ) - grupa I

Przejazd komunikacją miejską do centrum EDYNBURGA, stolicy Szkocji
Najpierw udamy się do hotelu sieci Travelodge, gdzie zostawimy swoje bagaże, a sami 
przejdziemy pieszo do Centrum miasta.
Zobaczymy główną ulicę handlową - Princess Street, przy której zlokalizowane są sklepy, 
kawiarnie, restauracje.
Będzie czas wolny na krótki oddech po podróży - po czasie wolnym udamy się do Galerii 
Narodowej Scott Monument. 
W międzyczasie dołączy grupa, która przyleci z Wrocławia 
 W centrum zobaczymy m. in. Royal Mile drogę królewską łączącą Pałac Holyrood z Zamkiem 
Edynburskim.
Zwiedzimy Królewski Zamek Edynburski, który od wieków był siedzibą władców Szkocji
Odwiedzimy też Katedrę St. Gile's - gdzie odbywały się koronacje królów Szkocji
W trakcie zwiedzania zjemy  obiadokolację w restauracji na mieście. 
Na nocleg (1) wrócimy do hotelu.

Śniadanie w hotelu, wyjazd na całodzienną wycieczkę autokarową:
Przejedziemy przez malownicze doliny Grampianów do INVERNESS - stolicy północnej 
Szkocji
Krótkie zwiedzanie miasta: zobaczymy min. Zamek Inverness, który posłużył Szekspirowi jako 
tło dramatu Makbet. 
Przejazd z Inverness nad jezioro LOCH NESS, gdzie możemy przy odrobinie szczęścia    
spotkać legendarnego potwora Nessie. 
W trakcie przejazdu obejrzymy ruiny słynnego zamku URQUHAR oraz  piękny kamienny  
most nad wodospadami  MORRISTON. 
Następnie przejedziemy wzdłuż Wielkiej Doliny i jeziora  Loch Ness do Fort William, stolicy 
gór Szkocji, nad którą rozpościera się najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii BEN NEVIS  - wys. 
1345 m npm. W okolicy kręcono sceny z  czarodziejskiej szkoły Hogwart z filmu o Harrym 
Potterze
Tutaj zajrzymy do jednej z najbardziej znanych destylatorni w Szkocji - Ben Nevis  Distillery
Późnym popołudniem wrócimy do Edynburga na obiadokolację i nocleg (2)

Dzień 1  Czwartek

       Spotkanie z uczestnikami II grupy na lotnisku Wrocław o godz. 08:30

       Przelot z Wrocławia do Edynburga liniami Ryanair ( wylot: 10:50 - 12:15 ) - grupa II

Dzień 2  Piątek
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Śniadanie w hotelu, a po śniadaniu przejdziemy na stację kolejową w Edynburgu.
Przejazd pociągiem do STIRLING,  spacer po mieście
Zwiedzimy potężny Zamek Stirling górujący nad miastem.
Obejrzymy Kościół Świętego Krzyża, gdzie koronowany był król Szkocji Jakub VI.
Zobaczymy średniowieczny Areszt Miejski i Argyll's Lodging - siedzibę lordów Argyll.
Po zwiedzaniu zjemy obiadokolację i wrócimy do Edynburga.
Wieczorny spacer po stolicy Szkocji, powrót na nocleg (3) do  hotelu

Po śniadanie w hotelu, udamy się na znany nam już dworzec kolejowy  i pojedziemy 
pociągiem do GLASGOW.
Zwiedzanie miasta zaczniemy od Muzeum Kelvingrove, w którym zobaczymy zbiory 
malarstwa, rzeźby czy ekspozycje związane z historią naturalną człowieka.
Przejdziemy przez wioskę akademicką, gdzie znajduje się słynny Glasgow Univercity.
Na  George Square zobaczymy imponujący Ratusz czyli Glasgow City Chambers, uważany za 
najważniejszy budynek w mieście oraz pomniki najsłynniejszych Szkotów.
Następnie zobaczymy Lord's Provandship – najstarszy zachowany budynek mieszkalny z 
1479 roku.
Na koniec odwiedzimy  katolicką Katedrę Św. Munga – legendarnego założyciela miasta.
Po zwiedzaniu zjemy obiadokolację w lokalnej restauracji.
Po kolacji wrócimy pociągiem do Edynburga na nocleg (4) w naszym hotelu.

Po śniadaniu, będziemy musieli wykwaterować się z pokoi. Bagaże pozostawimy w hotelu i 
udamy  się na dalsze zwiedzanie EDYNBURGA. 
Zaczniemy od wspaniałej rezydencji królewskiej - Pałacu Holyrood.
Spacerkiem przejdziemy  na wzgórze Calton Hill, gdzie znajduje się punkt widokowy ze 
wspaniałym widokiem na całą panoramę Edynburga.
Po czasie wolnym na kawę czy zakupy udamy się do Galerii Narodowej Scott Monument. 
Po zwiedzaniu Galerii, zjemy obiad w restauracji.
Na koniec wrócimy do hotelu, odbierzemy nasze bagaże i ok. godz. 18:00 udamy się 
transportem miejskim na lotnisko.
Całą grupą wrócimy z Edynburga do Warszawy
Ryanair  Edynburg -  Warszawa Modlin 20:45 - 00:10
Po przylocie na lotnisko do Warszawa Modlin, zakończenie wycieczki. 

Dzień 3    Sobota

Dzień 4    Niedziela

Dzień 5   Poniedziałek
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przelot liniami lotniczymi Ryanair na trasie: Warszawa Modlin - Edynburg  oraz  Wrocław - Edynburg 
powrót liniami lotniczymi Ryanair na trasie: Edynburg - Warszawa Modlin
bilet z małą torbą podręczną oraz bagażem kabinowym - walizka o wadze do  10 kg

4 noclegi w hotelu typu Travelodge - pokoje 2 os z łaz. możliwość zakwaterowania w pok. 3 os - zniżka - 220 zł /os
wyżywienie: 4 śniadania brytyjskie ( danie na ciepło, wędlina, ser, pieczywo, kawa , herbata )
opieka pilota - przewodnika
ubezpieczenie T.U. Signal Iduna : KL + NNW + bagaż, zaostrzenie chorób przewlekłych, zachorowanie na Covid 
system audio- guide
obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy ( TFG +TFP )

transport autobusem ( 1 dniowa wycieczka objazdowa po Szkocji )
przejazdy komunikacją miejską
podróż  do Stirling i Glasgow kolejami brytyjskimi
5 obiadokolacji w restauracjach lokalnych ( danie główne mięsne + napój ) 

CENA:  1995 ZŁOTYCH + 170  FUNTÓW BRYTYJSKICH  
  
ŚWIADCZENIA płatne w ZŁOTÓWKACH:  1995 zł
  w tym: koszt biletu lotniczego

Bilety tanich linii lotniczych Ryanair są kupowane sukcesywnie i ich koszt nie jest stały. Oferowana cena biletów 
 jest uśredniona i kalkulowana na dzień 20.06.2022. W przypadku drastycznego wzrostu cen biletów, koszt wycieczki 
 zostanie przekalkulowany o czym osoba zapisująca się na wycieczkę zostanie poinformowana. 

ŚWIADCZENIA płatne w FUNTACH BRYTYJSKICH:  170 funtów

KOSZTY DODATKOWE: 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Zamek Edynburski, Zamek Stirling, pałac Holyrood, ruiny zamku Urquhart, 
destylarnia whisky Ben Nevis w Fort William - 75  funtów brytyjskich 

ZNIŻKA za pobyt w pokoju 3 osobowym - 220 zł od osoby                           

WAŻNE INFORMACJE:
 

OBECNIE, TJ. NA DZIEŃ 04.06.2022 W WIELKIEJ BRYTANI NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE 
WZMOŻONE RESTRYKCJE. OZNACZA TO, ŻE OSOBY ZARÓWNO ZASZCZEPIONE JAK I 

NIEZASZCZEPIONE MOGĄ ODWIEDZIĆ TEN KRAJ BEZ TESTU I BEZ KWARANTANNY. NIE 
WYMAGANE JEST RÓWNIEŻ WYPEŁNIENIE FORMULARZA LOKALIZACYJNEGO.

 
  ZAKTUALIZOWANE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW WJAZDU ORAZ OBOSTRZEŃ  ZOSTANĄ 

PODANE NA 3 TYGODNIE PRZED WYJAZDEM.
 

DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO WJAZDU TURYSTYCZNEGO NA TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII 
JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE  PASZPORT. 
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