“SZKOCKI KILT”
WAŁ HADRIANA-ROSSLYN-LOCH NESS-FORT WILLIAM-EDYNBURG-AMSTERDAM (6 DNI)
1 dzień
Zbiórka uczestników wycieczki w godzinach nocnych lub rannych; wyjazd, przekroczenie
granicy, bezpośredni przejazd w kierunku Holandii; po południu przyjazd do portu w okolicach
Amsterdamu i zaokrętowanie na promie (kabiny wieloosobowe); nocny rejs do Wielkiej
Brytanii;
2 dzień
Przypłynięcie do NEWCASTLE i następnie przejazd w kierunku WAŁU HADRIANA – krótki
pobyt przy pozostałościach budowli rzymskich; następnie trasa będzie wiodła przez
NORTHUMBRYJSKI PARK NARODOWY; postój na granicy angielsko-szkockiej i dalej na
północ m. in. koło ruin opactwa w JEDBURGHU w kierunku Edynburga do słynnej KAPLICY
ROSSLYN – zwiedzanie tajemniczej budowli sakralnej rozsławionej w powieści „Kod Leonarda da Vinci”; przejazd mostem nad
Zatoką Firth of Forth; (opcjonalnie IV-IX zamiast zwiedzania Wału Hadriana i Kaplicy Roslin bezpośredni przejazd do PAŁACU
SCONE koło Perth - dawnej stolicy Szkocji, gdzie na terenie prywatnej rezydencji zobaczymy bogato zdobione wnętrza
pałacowe i park ze słynnym „Kamieniem Przeznaczenia” oraz labiryntem zieleni); przejazd przez masyw Gór GRAMPIANÓW na
nocleg do schroniska młodzieżowego lub hotelu turystycznego; obiadokolacja;
3 dzień
Śniadanie; przejazd przez Inverness a następnie malowniczą doliną widokową wzdłuż brzegów jeziora LOCH NESS: po drodze
ruiny ZAMKU URQUHART; wodospady INVERMORISTON i liczne śluzy na Kanale Kaledońskim zwane „Schodami Neptuna”;
krótki spacer po FORT WILLIAM; przejazd wąwozem GLEN NEVIS u podnóża najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii - Ben
Nevis; przejazd do WĄWOZU ŁEZ – GLENCOE (dodatkowo: zwiedzanie destylarni whisky); przejazd przez Park Narodowy
GÓR TROSSACHS – krainę szkockiego rozbójnika Roba Roya; przejazd w kierunku Edynburga na nocleg do schroniska
młodzieżowego lub hotelu turystycznego; obiadokolacja;
4 dzień
Śniadanie; rano przejazd do centrum EDYNBURGA i zwiedzanie: Zamek Edynburski, spacer Królewska Milą do Katedry St.
Gile’s, Pałac Holyrood - oficjalna siedziby rodziny królewskiej w Edynburgu, Princess Street; ok. południa wyjazd i przejazd
wzdłuż wybrzeża do portu w NEWCASTLE, zaokrętowanie i nocna przeprawa promowa przez Morze Północne;
5 dzień
Śniadanie; w godzinach rannych przypłynięcie do AMSTERDAMU i zwiedzanie na trasie, np.: Plac Dam: Nowy Kościół, Pomnik
Narodowy, Pałac Królewski, Muzeum Figur Woskowych, Kalverstaad, Targ Kwiatowy, Mennica, Muzeum Van Gogha lub Muzeum
Królewskie, Uniwersytet, Dom Wagi, Stary Kościół, rejs po kanałach; po południu wyjazd w kierunku Niemiec;
6 dzień
Bezpośredni przejazd do Polski, przekroczenie granicy polskiej w godzinach nocnych, powrót uczestników wycieczki;

Cena brutto obejmuje:
- transport komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja)
- przeprawę promem na Wyspy Brytyjskie na trasie Amsterdam-Newcastle tam i powrót
- 4 noclegi wg programu: 2 w schroniskach młodzieżowych (pokoje wieloosobowe) i 2 na
promie (kabiny 4-osobowe)
- posiłki wg programu
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL i NNW
- podatek VAT

UWAGA! Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów, napojów do obiadokolacji i
zestawów słuchawkowych (obligatoryjnie). W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z
zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach.
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