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“SZKOCKA KRATA”
AMSTERDAM-YORK-WAŁ HADRIANA- EDYNBURG-PAŁAC SCONE-LOCH NESS-FORT WILLIAMGLASGOW-LONDYN-GANDAWA (8 DNI)

1 dzień
Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd; nocny przejazd przez Niemcy:
2 dzień
Przejazd do Holandii; przyjazd do AMSTERDAMU w godzinach rannych, zwiedzanie, 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; przejazd do Rotterdamu: dla chętnych wjazd na Euromaszt przyjazd do portu w i zaokrętowanie
na promie (kabiny wieloosobowe); nocny rejs do Wielkiej Brytanii;
3 dzień
Śniadanie z prowiantu; przypłynięcie do portu w Hull; przejazd do YORKU i spacer.: Coppergate, Merchant
Adventurer's Hall, Whip-ma-whop-ma-gate, The Shambles, York Minster, Minster Yard, Monk Bar, Wieża
Clifforda; przejazd na północ: chwila odpoczynku przy potężnym pomniku NORTH OF ANGEL i dalszy przejazd w kierunku pozostałości WAŁU
HADRIANA: zwiedzanie ruin fortu rzymskiego; następnie trasa będzie wiodła przez NORTHUMBRYJSKI PARK NARODOWY z krótkim
postojem na granicy angielsko-szkockiej i dalej na północ m. in. koło ruin opactwa w JEDBURGHU w kierunku Edynburga; obiadokolacja; przejazd
na nocleg do schroniska młodzieżowego lub hotelu turystycznego;
4 dzień
Śniadanie; 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; przejazd mostem nad Zatoką Firth of Forth 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; obiadokolacja; przejazd przez masyw Gór Grampianów na nocleg do schroniska
młodzieżowego lub hotelu turystycznego;
5 dzień
Śniadanie; przejazd malowniczą doliną widokową trasą 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 (dodatkowo: zwiedzanie
destylarni whisky); przejazd u podnóża najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii - Ben Nevis do WĄWOZU ŁEZ – GLENCOE; przejazd koło LOCH
LOMOND - największego jeziora w Wielkiej Brytanii do GLASGOW, wieczorny spacer: Katedra i Muzeum Sztuki Religijnej Św. Mungo, Ratusz,
George Square z pomnikiem Waltera Scotta i Cenotafem; dawna Giełda z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, główny deptak Buchanan Street z Royal
Concert Hall; wyjazd i nocny przejazd do Anglii;
6 dzień
Śniadanie z prowiantu; we wczesnych godzinach rannych przyjazd autokarem do LONDYNU - zwiedzanie stolicy Zjednoczonego Królestwa
(piesze + metro): przejazd w okolice Pałacu Buckingham – głównej rezydencji królewskiej, Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii, The Mall
– główna aleja defiladowa; spacer przez St. James Park do Westminster Abbey; przejście do budynku Parlamentu wraz z jego słynnym Big
Ben'em; Westminster Bridge na Tamizie z widokiem na Oko Londynu; Whitehall - Cenotaph, 10 Downing Street - siedziba premiera brytyjskiego,
Banqueting House i stojąca naprzeciwko Straż Konna, Łuk Admiralicji, wizyta na Trafalgar Square (kolumna Nelsona); obiadokolacja; London Eye;
rejs statkiem po Tamizie lub przejazd metro do Twierdzy Tower i Tower Bridge; wyjazd (po min. 9 godz. zwiedzaniu) i przeprawa na kontynent;
przejazd do hotelu na nocleg;
7 dzień
Śniadanie; przyjazd do GANDAWY - jednego z najpiękniejszych miast we Flandrii, spacer np.: Katedra św. Bawona, ratusz, Belfort (wieża
strażnicza), Kościół św. Mikołaja, Graslei - średniowieczna ulica z malowniczymi kamieniczkami nad kanałem, twierdza hrabiów Flandrii Gravensteen, Plac Vrijdagmarkt; wyjazd w drogę powrotną; przejazd przez Niemcy:
8 dzień
Powrót do kraju w godzinach rannych i przyjazd na miejsce zbiórki;

Cena brutto obejmuje:
- transport komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja)
- przeprawy na Wyspy Brytyjskie: promem na trasie Rotterdam-Hull (prom-kabiny wieloosobowe) i powrotną
eurotunelem lub promem
- 4 noclegi wg programu: 2 w schroniskach młodzieżowych (pokoje wieloosobowe); 1 na promie (kabiny wewn. 4-os.); 1 w
hotelu sieci F1 we Francji (pokoje 3-os.)
- posiłki wg programu
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL i NNW
- podatek VAT
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