Wycieczka ( zielona szkoła) :

SZKOCJA – Londyn
I-dzień-wyjazd
Wyjazd z Polski ok. godziny 11:00, podróż ok. 22 godzin włącznie z przejazdem promem.

II dzień- Londyn
Przyjazd do Londynu, zwiedzanie (bez autokaru) program do uzgodnienia- nasza propozycja
Tower of London - jeden z najlepiej zachowanych zamków średniowiecznych z kolekcją klejnotów
koronnych- rezydencja królewska, mennica zbrojownia, więzienie, miejsce straceń, dalej spacer po
słynnym moście Tower Bridge Tetar Shakespeare'a The Globe Mist Millenijny Katedra św Pawła, –
CITY : dzielnica banków, sądów, giełdy. Kolacja w Londynie. Dalsza nocna podróż do Szkocji.

III dzień- Szkocja
Przyjazd do nadmorskiego Ośrodka wypoczynkowego Setton Sands Haven koło Edynburga.
Śniadanie. Na trasie postój przy , Melrose Abbey, niegdyś największym i najbogatszym opactwie
regionu. Zakwaterowanie w ośrodku od godz. 15.00. Po przyjeździe możliwość odpoczynku na
krytym basenie lub przejazdu komunikacją miejską do Edynburga. Obiadokolacja i nocleg.

IV dzień- EdynburgŚniadanie, możliwość przygotowania prowiantu. Zwiedzanie
Edynburga: zamek, Mila, Muzeum Narodowe, Starówka, Royal
Yacht Britannia, zamek, ogród botaniczny. Powrót na obiadokolację i
nocleg.

V dzień– HighlandsWyjazd o godzinie 6:00, śniadanie na trasie, wjazd do Highlands
punkt widokowy Queens View. Następnie zwiedzanie Blair Castle,
zamku który jest siedzibą księcia Atholl, arystokraty mającego
niezwykły przywilej posiadania jedynej prywatnej armii w Europie Atholl Highlanders. Spacer po Blair Castle Gardens, parku
założonym na początku XVIII w. Przejazd wzdłuż tajemniczego
jeziora Loch Ness, spotkanie i zdjęcie z potworem, zwiedzanie ruin
średniowiecznego zamku Urquhart Castle, zbudowanego na
siedlisku Piktów- film o historii zamku. Dalsza podróż do Fort
William, leżącego u podnóża najwyższej góry Wielkiej Brytanii –
Ben Nevis 1344 m.npm. Zwiedzanie „Schodów Neptuna” – śluz na
Kanale Kaledońskim. Kolacja w formie pikniku w plenerze w
dolinie Glen Coe, powrót około godziny 23:00 na nocleg.

VI dzień –Stirling, Loch Lommond –
Śniadanie, wycieczka do Queen's Elizabeth National Park,
następnie
nad
malownicze, „pocztówkowe” jezioro Loch
Lommond – największe w Wielkiej Brytanii- możliwość rejsu
statkiem . Dalsza podróż do Stirling dawnej stolicy Szkocji,
zwiedzanie: zamku - ulubionej siedziby Stuartów, pomnik W.
Wallace'a. Powrót na obiadokolację i nocleg do Setton Sands.

VII dzień - Glasgow

Śniadanie + prowiant, odpoczynek, wykwaterowanie o godzinie 12:00. Wyjazd do Glasgow –
Muzeum Techniki i Transportu , dzielnica uniwersytecka, nocna podróż do Londynu.

VIII dzień – Londyn
Przyjazd do Londynu, śniadanie z prowiantu biura, program do uzgodnienia – 9
godzinny postój autokaru . Kolacja w Rainforest Cafe ( opcjonalnie –dodatkowy
koszt 12 GBP/os ).
Wieczorem wyjazd w dalszą podróż do Polski.
W opcji z noclegiem we Francji -przyjazd do Valenciennes późnym wieczorem na nocleg.
Następnego dnia śniadanie + prowiant , wyjazd do Polski

IX dzień – powrót do Polski
Powrót do Polski, zakończenie imprezy.

CENA = 1.800 - zł/os
CENA = 1.950 – zł/os- z dodatkowym noclegiem śniadanie i prowiantem we Francji
( grupa min 42 osób + 4 opiekunów nieodpłatnie )
Cena obejmuje:
 przejazd autokarem lux
 opiekę pilota na całej trasie
 ubezpieczenie TU Gothaer NNW (do 10.000-zł/os )i KL ( do 40.000-zł/os )
 przeprawa Eurotunelem lub promem
 6 śniadań, 3 obiadokolacje, 2 kolacje i 1 prowiant - kuchnia polska samoobsługowa-w
wariancie z noclegiem we Francji dodatkowo śniadanie i prowiant
 4 noclegi, 4 w Centrum wakacyjnym Haven 4 *,
Zakwaterowanie w Szkocji : Centrum Haven 4* w Setton Sands – 13 mil na wschód od Edynburga.
http://www.haven.com Całoroczne mobile homes dla 5 lub 6 osób z łazienką, kuchnią, trzema
sypialniami oraz salonem. Każdy mobile home posiada ogrzewanie,
kuchnię z pełnym wyposażeniem.. Na terenie kompleksu znajdują się :
boiska sportowe, basen, urządzenia rozrywkowe.
Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok 110-140 GBP
 dodatkowej obiadokolacji w Londynie 12 GBP w VIII dniu
wycieczki

