
Англія – Шотландія – Уельс 
 

13 днів – 1045 євро 
Київ – Лондон – Кембридж – Йорк – Единбург – Лох-Несс – Скоун – замок Блер – замок Урхарт – Лох-Несс – 
Форт Вільям – Замок Інверарі – Глазго – Гретна Грін – Бонесс – Ліверпуль – Черстер – Карнарвон – 
Стратфорд на Ейвоні – замок Уорвік – Лондон – Київ 

 
У вартість входить 
12 ночей у затишних готелях за програмою; 
Харчування – сніданки; 
Екскурсії за маршрутом; 
Супровід гіда; 
Транспортне обслуговування; комфортабельний автобус з 
кондиціонером 

У вартість не входить 
Авіапереліт Київ–Лондон–Київ; (від 300 дол.) 
Вхідні квитки; в замки і музеї за програмою, оплачується лише 
готівкою в англійських фунтах на місці, приблизно 140 фунтів 
Доплата за місце в автобусі; доплата за перший ряд в 
автобусі 30 євро, доплата за другий і третій ряди в автобусі 25 
євро 
Медична страховка; (8 євро, старше 60 років - 16 євро) 
Трансфери 
Консульські збори. 

 
День 1 Київ - Лондон 
Прибуття в Лондон. Трансфер у готель (додатково оплачується). 

 
День 2 Лондон - Кембридж 
Подорож Англією розпочнеться з відвідування знаменитого старовинного міста-університету Кембридж 
(Cambridge). У вільний час можна відвідати один із коледжів, прогулятися по мальовничих вуличках, 
покататися на човнику по річці або заглянути в розкішний музей Фітцуїльяма. 

 
День 3 Йорк - Единбург 
Сніданок. Переїзд у Йорк. Пішохідна екскурсія. У другій половині дня переїзд в Единбург – столицю 
Шотландії, із зупинкою на кордоні Англії та Шотландії. 

 
День 4 Единбург 
Сніданок. Пішохідна екскурсія по місту з відвідуванням Единбурзького. 
Можливе відвідування шотландського шоу «Scottish Evening» з вечерею – близько 95 євро. Трансфери до і 
після шоу у вартість не входять. 

 
День 5 Палац Скоун – віскікурня Blair Atholl – замок Блер 
Скоун (Scone Palace) – палац на мальовничому березі річки Тей. Поїздка по району Хайлендс буде 
неповною без відвідин віскікурні. Продегустувати справжній скотч Ви зможете на віскікурні Blair Atholl. 

 
День 6 Інвернесс – озеро Лох-Несс – Форт Вільям – замок Інверарі 
Подорож по регіону Хайлендс почнеться зі знаменитого озера Лох-Несс. Зупинка на обід у Форт-Вільям біля 
підніжжя найвищої гори британських островів Бен Невіс. Переїзд через долину Гленко з водоспадами, які 
плачуть. Відвідування замку Інверарі. Прибуття в Глазго. 

 
День 7 Глазго - Гретна Грін - Бонесс - Ліверпуль (Манчестер) 
Переїзд на південь крізь один із найбільших і найкрасивіших національних парків Великої Британії – 
Озерний край. По дорозі передбачено зупинки в містечку Гретна Грін і містечку Бонесс. Ліверпуль. 

 
День 8 Честер – Карнарвон – Парк Снудонія – острів Англсі 
Прогулянка по вулицях і стародавніх стінах Честера, звідки видно залишки римських терм і амфітеатру. За 
бажанням можна відвідати чудовий собор, де живе справжній чорт. Карнарвон. На острові Англсі – зупинка 
в місті, назва якого складається з 58 літер. Подорож по національному парку Сноудонія. 

 
День 9 Стратфорд на Ейвоні - замок Уорвік - Лондон 
Сніданок. Переїзд у місто Стратфорд на Ейвоні. Приїзд у столицю Великої Британії – Лондон. Вільний час. 

 
День 10 Лондон 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Лондону з гідом. У другій половині дня автобусна екскурсія до 
Віндзорського замку – чинної королівської резиденції. 

 
 



День 11-12 Лондон 
Сніданок. Вільний час для додаткових екскурсій, відвідування популярних атракціонів і ресторанів. 

 
День 13 Лондон - Київ 
Трансфер в аеропорт (додатково оплачується). Виліт до Києва. 

 
Додаткова інформація: 
*Гід залишає за собою право вносити зміни в програму в разі форс-мажорних обставин. 
*Рекомендуємо взяти з собою купальні приналежності, у деяких готелях є басейни. 
! Обов'язково особиста подача документів у Візовий центр Великої Британії в Києві (метро Лук'янівська, вул. 
Глибочицька 4, бізнес-центр "Артем"). 

 
Консульські збори: 
консульський збір Великої Британії (близько 125 євро, оплачується до подачі документів! – сума може 
змінюватися і підлягає уточненню на момент запису туриста); 
близько 850 грн. сервісний збір візового центру (оплата особисто у візовому центрі в день подачі 
документів); 
за бажанням або за необхідності доплата за терміновий розгляд документів (близько 270 євро – 
оплачується до подачі документів! – сума може змінюватися і підлягає уточненню на момент запису 
туриста). 

 
Трансфери: 
груповий трансфер аеропорт–готель–аеропорт під рейси МАУ; PS111/PS114 Київ-Лондон-Київ; 
індивідуальний трансфер; аеропорт-готель-аеропорт (аеропорт Heathrow (British Airways) - 100 євро за 
машину в одну сторону, аеропорт Gatwick (МАУ) - 120 євро за машину в одну сторону). 

 
 


