
Шотландія – FREEDOM 
 
14 днів – 1695 євро 
28.07.2020 
 
Київ/Ваше місто - Лондон - замок Уорік - Ліверпуль - Гретна Грін - Глазго - Інверарі - перевал Гленко - Форт-
Вільям - острів Скай - замок Данвеган - Портрі - Гебридські острови (Калланіш - Герраннан Блекхауз Віладж) 
- Улапул - озеро Лох-Несс - замок Уркхарт - замок Кодор - Абердин - Сент-Ендрюс - замок Глеміс - Стерлінг - 
Единбург - Дарем - Ноттінгем - Лондон - Київ/Ваше місто 
 
У вартість входить 
13 ночлегов в отелях 3*; двох-, тримісні номери, душ, туалет. 

Звертаємо Вашу увагу, що тримісні номери - це або три окремі 
ліжка, або двомісний номер + додаткове ліжко (найчастіше 
розкладне). Доплата за одномісне розміщення - 650 євро. 

Сніданки; 
Супровід гіда; 
Екскурсії, зазначені в програмі; 

У вартість не входить 
Авіапереліт Київ-Лондон-Київ; від 300 доларів 

Медичне страхування; 10 євро, старше 60 років - 20 євро 
Консульский збір; 
Додаткова екскурсія оплачуються при замовленні туру; 

Фестиваль Мілітарі Тату (75 євро). 

 
День 1 Київ – Лондон 
Виліт із Києва. Прибуття в Лондон. Трансфер у готель. Вільний час.  Для охочих - екскурсія "Старовинні паби 
та привиди Лондонського СІТІ" з ліцензованим гідом (оплачується додатково 20 євро/особа). 
 
День 2 Лондон - замок Уорвік – Ліверпуль 
Сніданок. Відвідування замку Уорік - одного з найкращих особняків Великої Британії (квиток 20 фунтів). 
Переїзд в Ліверпуль. Прогулянка по місту. 
 
День 3 Ліверпуль - Озерний край - Гретна Грін – Глазго 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Ліверпулю. Вільний час для відвідування музеїв і магазинів. Переїзд у 
Глазго. Дорогою огляд Озерного краю. 
 
День 4 Глазго – Інверарі 
Сніданок. Екскурсія по Глазго з оглядом найдавнішої будівлі в місті - середньовічного собору Святого Мунго, 
часової вежі Трон, Купецького містечка, площі короля Георга та об'єктів, пов'язаних із ім'ям засновника 
стилю Ар-Нуво Чарльза Макінтоша. 
 
День 5 Глазго - Форт-Вільям - Замок Ейлен-Донан 
Сніданок. Переїзд через перевал Гленко, відомий своїми величними пейзажами, в курортне містечко Форт-
Вільям. Відвідування замку Ейлен-Донан (вхідний квиток близько 8 фунтів). 
 
День 6 Острів Скай: Замок Данвеган - Портрі - Таліскер – Гейрлок 
Сніданок. Острів Скай (Внутрішні Гебриди) - перлина Шотландії, оселя міфів і легенд.  Відвідування замку 
Данвеган (вхідний квиток близько 11 фунтів) – найзнаменитішого замку острова Скай, родового замку клану 
«безсмертних» Маклауд.  
Для бажаючих (оплачується додатково - близько 9 фунтів) – морська прогулянка до колонії котиків! 
Відвідування найбільшого населеного пункту острова Скай - риболовецького порту Портрі. Проїзд 
мальовничим узбережжям острова Скай. По можливості відвідування віскокурні Таліскер. 
 
День 7 Гебридські острови   
Сніданок. Пором на Гебридські острови. Відвідування села Gearrannan Blackhouse Village (вхідний квиток 
близько 3 фунтів). Огляд стародавніх будівель (Брох). Відпочинок на Гебридських островах. 
 
День 8 Гебридські острови – Інвернесс 
Сніданок. Панорамна екскурсія по острову Льюїс і Гарріс з зупинками для незабутніх фото і купання. 
Пором. Відвідування села Улапул. Переїзд в район Інвернесса. 
 
День 9 озеро Лох-Несс - замок Уркхарт - замок Кодор – Абердин 
Сніданок. Переїзд до озера Лох-Несс. Зупинка в містечку Друммодрохіт для фото з Нессі. 
Відвідування замку Урхарт (9 фунтів).  Мальовнича дорога навколо озера Лох-Несс. Пікнік на березі озера. 
Можливе купання. Відвідування середньовічного замку Кодор (вхідний квиток близько 12 фунтів).  
 
День 10 Абердин - Замок Глеміс - Сент-Ендрюс – Единбург 
Сніданок. Екскурсія по Абердину - головному морському і рибальському порту, колишній резиденції 
шотландських королів.  Відвідування замку Глеміс (вхідний квиток близько 11 фунтів) - обителі привидів та 
резиденції королів.  Відвідування м. Сент-Ендрюс - релігійного і духовного центру Шотландії. Огляд собору 
Св. Андрія, університетських будівель. 
 
 
 



День 11 Единбург 
Сніданок. Екскурсія Единбургом з ліцензованим гідом (15 євро). Вільний час для самостійного 
відвідування Королівського палацу Голірудгауз (вхід 20 фунтів). Пропонується також відвідати Единбурзький 
замок — найвідоміший і відвідуваний замок Шотландії (вхід 19,5 фунтів).  
Відвідування грандіозного шоу «Military Tattoo» (додаткова оплата при замовленні туру - 75 євро). 
 
День 12 Единбург – Стерлінг 
Сніданок. Вільний час в Единбурзі. Факультативна екскурсія в м. Стерлінг (оплачується додатково - 20 євро). 
Переїзд до Англії. По дорозі — зупинка для купання в Північному морі. 
 
День 13 Дарем - Ноттінгем – Лондон 
Сніданок. Пішохідна екскурсія по Дарему.  По дорозі зупинка в м. Ноттінгем, де все пов'язано з ім'ям 
легендарного Робін Гуда. 
 
День 14 Лондон – Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт. Виліт з Лондона. Ви можете продовжити перебування в Лондоні на бажану 
кількість днів! 
 
Додаткова інформація 
! Обов'язково особиста подача документів у Візовому центрі Великобританії в Києві (метро Лук'янівська, вул. 
Глибочицька 4, бізнес центр "Артем") 
 
Консульські збори: 
бл. 125 євро - оплачується до подачі документів! - сума може змінюватися і підлягає уточненню на момент 
запису туриста; 
+ бл. 850 грн. сервісний збір віз. центру (оплата особисто в віз. центрі в день подачі документів); 
за бажанням або за необхідності доплата за терміновий розгляд документів (бл. 270 євро - оплачується до 
подачі документів! - сума може змінюватися і підлягає уточненню на момент запису туриста). 


