ANGLIA
SZKOCJA
oraz

WYSPA SKYE
Tajemnicze Zamki i Szkockie Wrzosowiska
10 dni
(samolot)
1 dzień
05:30
07:30 – 09:25

WARSZAWA
LONDYN
Zbiórka uczestników na lotnisku im. F. Chopina, hala odlotów, strefa E, hala
odlotów przy windzie.
Przelot samolotem rejsowym do Anglii (przelot bezpośredni PLL LOT).
Przylot do Londynu. Przejazd autokarem do hotelu, złożenie bagaży. Zwiedzanie stolicy
Wielkiej Brytanii, przejazd do centrum komunikacją miejską i spacer: Park św. Jakuba,
Whitehall, siedziba premiera Downing St. 10, Trafalgar Square, spacer po chińskiej
dzielnicy, Piccadilly Circus. Zwiedzanie National Gallery. Możliwość zwiedzenia gabinetu
figur woskowych Madame Tussaud’s (koszt ok. 30 GBP/os). Nocleg w Londynie.

2 dzień
(śniadanie)

LONDYN
LONDYN
Spacer po City of London, najstarszej części miasta, gdzie znajdują się m.in. Sądy
Królewskie, średniowieczne kościoły z Katedrą św. Pawła na czele, Most Millenium, czy
zrekonstruowany teatr Szekspira-Globe Theatre. Zwiedzanie Tower of London. Rejs
stateczkiem po Tamizie czyli podróż w czasie przez dwa tysiące lat historii miasta . Po
południu spacer po dzielnicy Westminster, gdzie znajduje się , m.in. Parlament brytyjski,
słynny dzwon Big Ben czy opactwo Westminster oraz po części królewskiej Londynu, czyli
parku św. Jakuba, gdzie znajdują się m.in. pałac Buckingham – londyńska rezydencja
królowej Elżbiety II, pałac św. Jakuba, koszary Gwardii Królewskiej, powozownie czy
pomnik królowej Wiktorii. Powrót do hotelu.

3 dzień
(śniadanie)

LONDYN
YORK
DURHAM
Przejazd do Yorku, zwiedzanie jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast
Anglii, zwiedzanie katedry York Minster. Przejazd do Durham, zwiedzanie gotyckiej
katedry. Nocleg w okolicy Newcastle.

4 dzień
(śniadanie)

DURHAM
GLASGOW
Przekroczenie dawnej granicy pomiędzy Anglią i Szkocją, przejazd przez Park Narodowy
Northumberland. Przejazd przez Szkockie Pogranicze, region, który był natchnieniem w
twórczości Waltera Scotta. Zwiedzanie średniowiecznych opactwa w Jedburgh i
Melrose. Krótkie zwiedzanie Glasgow– plac Jerzego, który jest nowym centrum miasta z

wiktoriańskim ratuszem i średniowieczna katedra św.Mungo, patrona miasta. Nocleg w
Glasgow.
5 dzień
(śniadanie)

GLASGOW
GLEN COE
FORT WILLIAM
WYSPA SKYE
Przejazd przez krainę legend i baśni- cudowne widoki na Highlands i góry Grampian.
Przyjazd do Fort William – miasteczka położonego u stóp najwyższego szczytu Brytanii
Ben Nevis (1343 m.), zwiedzanie wystawy „Skarby Ziemi” ze wspaniałymi okazami
minerałów i kamieni szlachetnych. Przejazd do Mallaig i dalej promem na niezwykłą, często
spowitą przez mgły, tajemniczą wyspę Skye, której większość mieszkańców posługuje się
jęz. gaelickim. Nocleg w okolicach Kyle of Lochalsh.

6 dzień
(śniadanie)

WYSPA SKYE
LOCH NESS
GÓRY SZKOCJI
Przejazd do największego miasta na wyspie – Portree i krótki spacer, po drodze
podziwianie mistycznych krajobrazów z zamkami, z których najsłynniejsze to Eilean
Donan czy Dunvegan, gdzie kręcono wiele filmów o Szkocji. Przejazd przez Highlands,
najbardziej dzikie i malownicze tereny północnej Szkocji. Wizyta w zamku Urquhart nad
słynącym ze swego potwora jeziorem Loch Ness. Nocleg w okolicach Aviemore.

7 dzień
(śniadanie)

GÓRY SZKOCJI
PITLOCHRY
STIRLING
EDYNBURG
Wizyta w jednej z wielu w Szkocji destylarni whisky, czyli „wody życia” – degustacja.
Następnie wizyta w jednej z najważniejszych twierdz Królestwa – Stirling Castle. Nocleg w
okolicy Edynburga.

8 dzień
(śniadanie)

EDYNBURG
Zwiedzanie romantycznego pałacu Linlithgow, gdzie urodziła się królowa Szkotów – Maria
Stuart. Zwiedzanie stolicy Szkocji – Edynburga, objazd Nowego Miasta i spacer po
Royal Mile, trakcie królewskim położonym na skale wulkanicznej pomiędzy zamkiem a
pałacem królewskim Hollyroodhouse, pałac jest dziś oficjalną rezydencją królowej Elżbiety
II w. Szkocji. Zwiedzanie głównego kościoła prezbiteriańskiego High Kirk of St. Giles z
kaplicą orderu ostu. Dla chętnych wieczór szkocki – kolacja z pokazem tańców z różnych
regionów Szkocji (fakultatywnie, koszt ok. 70 GBP/os). Nocleg w okolicy Edynburga.

9 dzień
(śniadanie)

EDYNBURG
STRATFORD
COVENTRY
Przejazd do Stratford upon Avon – spacer po historycznym centrum miasteczka, gdzie
urodził się i mieszkał największy pisarz Anglii – William Shakespeare. Nocleg w okolicy
Coventry.

10 dzień
(śniadanie)

COVENTRY
WARWICK
LONDYN
WARSZAWA
Przejazd do zamku Warwick i zwiedzanie średniowiecznej twierdzy angielskiej. Przejazd na
lotnisko.
Przelot samolotem rejsowym na lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(przelot bezpośredni PLL LOT).

18:10 – 21:45

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Na początku wycieczki należy
przekazać pilotowi kwotę 250 GBP, stanowiącą dewizową część ceny imprezy. Brakujące kolacje można wykupić na
miejscu w cenie ok. 15 - 20 GBP za jeden posiłek. Zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej w pokojach 2osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), z łazienkami. Przeloty obsługują linie LOT – limity bagazowe: bagaż podręczny max
8kg, rejestrowany max 23kg.

TERMIN IMPREZY:

15.07 - 24.07.2022

CENA:

5 190 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 1100 PLN

CENA ZAWIERA (PLN+GBP):












przelot samolotem rejsowym z/do Polski (przelot bezpośredni),
transfery autokarem na trasie lotnisko – hotel,
transport autokarem w trakcie trwania wycieczki (nie dotyczy zwiedzania Londynu),
bilety na przejazdy komunikacją publiczną podczas zwiedzania Londynu wg programu,
zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje z łazienkami),
opieka polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny
do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (86 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (180 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

