
Шотландія – FREEDOM 
 
14 днів – 1695 євро 
Київ/Ваше місто – Лондон – замок Уорвік – Ліверпуль – Гретна Грін – Глазго – Фолкеркське колесо – Інверарі 
– перевал Гленко – Форт-Вільям – о. Скай – замок Данвеган – Портрі – Гебридські о-ви (Калланіш – 
Герраннан Блекхауз Віладж) – Улапул – оз. Лох-Несс – водоспади Фоерс – замок Кодор – Абердін – замок 
Глеміс – Сент-Ендрюс – Единбург – Стирлінг – Каплиця Рослін – Дарем – Ноттінгем – Лондон – Київ/Ваше 
місто 
 
У вартість входить 
13 ночей у готелях 3*; дво-, тримісні номери, душ, туалет. 
Звертаємо Вашу увагу, що тримісні номери - це або три 
окремі ліжка, або двомісний номер + додаткова ліжко 
(найчастіше розкладна). Доплата за одномісне розміщення - 
650 євро 
Сніданки; 
Супровід гіда; 
Екскурсії, вказані в програмі; 

У вартість не входить 
Авіапереліт Київ–Лондон–Київ; від 300 дол. 
Медична страховка; 10 євро, старше 60 років - 20 євро 
Консульські збори; 
Вхідні квитки в замки, музеї і додаткові екскурсії. 

 
Додаткова інформація 
Знижка для дитини до 12 років з 2-ма дорослими – 100 євро! 
 
Вартість вхідних квитків і додаткових екскурсій: 
Додаткові екскурсії (оплачується в турі – 55 євро); 
Вхідні квитки в музеї та замки (оплачується в турі – близько 150 фунтів). 
Важливо! Вартість вхідних квитків у туристичні об'єкти (у тому числі в об'єкти, які ми будемо відвідувати під 
час додаткових екскурсій) не входить у вартість туру і додаткових екскурсій та оплачується вже в турі! 
Вартість у програмі вказана орієнтовно і підлягає уточненню під час туру! Туристична компанія "Феєрія" не 
несе відповідальності за підвищення вартості вхідних квитків в об'єктах за маршрутом! 
 
Консульські збори (суми можуть змінюватися і підлягають уточненню на момент запису туриста): 
близько 125 євро консульський збір – оплачується до подачі документів! 
близько 1000 грн сервісний збір візового центру Великої Британії – оплачується до подачі документів! 
за бажанням або за необхідності доплата за терміновий розгляд документів (близько 275 євро – 
оплачується до подачі документів!) 
за бажанням або за необхідності подача преміум – близько 2100 грн/особа (оплата особисто у Візовому 
центрі, але бронь преміум подачі заздалегідь, під час запису). 
за бажанням або за необхідності закордонний паспорт (на момент розгляду залишається на руках у туриста) 
– близько 2300 грн/особа – оплачується до подачі документів! 
! Обов'язково особиста подача документів у Візовому центрі Великої Британії в Києві (метро Лук'янівська, 
вул. Глибочицька 4, бізнес-центр "Артем"). 
 
День 1 Київ - Лондон 
Виліт з Києва. Прибуття в Лондон. Трансфер у готель. Вільний час. Для охочих (оплачується додатково – 20 
євро) екскурсія «Вечірній СІТІ з ліцензованим гідом». Ночівля в готелі. 
 
День 2 Лондон - замок Уорвік - Ліверпуль 
Сніданок. Відвідування Замку Уорвік – одного з кращих маєтків Великої Британії (вхідний квиток близько 20 
фунтів). Переїзд у Ліверпуль. Прогулянка містом. Ночівля в Ліверпулі. 
 
День 3 Ліверпуль - Озерний край - Гретна Грін - Глазго 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Ліверпулю. Переїзд у Глазго. По дорозі огляд Озерного краю. 
Відвідування села Гретна Грін. Ночівля в Глазго. 
 
День 4 Глазго 
Сніданок. Екскурсія по Глазго. Вільний час для відвідування Галереї Кельвінгроув. Ночівля в Глазго. 
 
День 5 Глазго - Фолкеркське колесо - Інверарі 
Сніданок. Відвідування одного з найвідоміших технологічних чудес Шотландії – Фолкеркського колеса 
(шлюзування на кораблику, квиток 13 фунтів). Відвідування замку Інверарі (вхідний квиток близько 12 
фунтів). Ночівля в районі містечка Форт-Вільям. 
 
День 6 Гленко - Форт-Вільям - замок Ейлен Донан 
Сніданок. Переїзд через перевал Гленко до курортного містечка Форт-Вільям. 
Відвідування замку Ейлен-Донан (вхідний квиток близько 10 фунтів). За можливості відвідування віскікурні 
Таліскер. Ночівля. 
 
 
 



День 7 Острів Скай: замок Данвеган - Портрі - Гебридські острови 
Сніданок. Острів Скай (Внутрішні Гебридські острови). Відвідування замку Данвеган (вхідний квиток близько 
11 фунтів). Для охочих – морська прогулянка до місця колонії морських котиків (оплачується додатково – 
близько 9 фунтів)! 
Відвідування найбільшого населеного пункту острова Скай – риболовецького порту Портрі. Проїзд по 
мальовничому узбережжю о-ва Скай. Пором на Гебридські острови. Ночівля на Гебридських островах. 
 
День 8 Гебридські острови - Інвернесс 
Сніданок. Відвідування стародавнього культового місця в Шотландії – Калланіша. 
Відвідування села Gearrannan Blackhouse Village (вхідний квиток близько 3 фунтів).  
Відпочинок на Гебридських островах. Пором. Відвідування села Улапул. Переїзд у район Інвернесса. 
Ночівля в районі міста Інвернесс. 
 
День 9 Озеро Лох-Несс - водоспади Фоерс - замок Кодор - Абердін 
Сніданок. Переїзд до озера Лох-Несс. Зупинка біля водоспадів Фоерс. 
Зупинка в містечку Друммодрохіт для фото з Нессі. Мальовнича дорога навколо острова Лох-Несс. Пікнік на 
березі озера. Можливе купання. Відвідування замку Кодор (вхідний квиток близько 12 фунтів).  Прогулянка в 
чудових садах навколо замку. Ночівля в Абердіні. 
 
День 10 Абердін - Замок Глеміс - Сент-Ендрюс - Единбург 
Сніданок. Екскурсія по Абердіну. Відвідування замку Глеміс (вхідний квиток близько 11 фунтів). 
Відвідування міста Сент-Ендрюс. Ночівля в Единбурзі. 
 
День 11 Единбург 
Сніданок. Екскурсія Единбургом з ліцензованим гідом (15 євро). 
Вільний час для самостійного відвідування Королівського палацу Холіруд-Хаус (вхід 20 фунтів). 
Пропонується також відвідати Единбурзький замок – найвідоміший і найпопулярніший замок Шотландії (вхід 
19,5 фунтів). Ночівля в Единбурзі. 
 
День 12 Единбург - Стирлінг - Каплиця Рослін 
Сніданок. Вільний час в Единбурзі. Факультативна екскурсія (оплачується додатково – 20 євро) в місто 
Стирлінг. Відвідування каплиці Рослін (вхід близько 9 фунтів). 
Переїзд до Англії. По дорозі – зупинка для купання в Північному морі. Ночівля. 
 
День 13 Дарем - Ноттінгем - Лондон 
Сніданок. Пішохідна екскурсія по Дарему. По дорозі зупинка в місті Ноттінгем. Ночівля в Лондоні. 
 
День 14 Лондон - Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт. Виліт з Лондона. 
За бажанням Ви можете продовжити перебування в Лондоні на будь-яку кількість ночей! 


