
Відкриття Шотландії  

8 днів – 925 євро  
Київ – Единбург – замок Гламс – замок Бремар – Інвернесс – острів Скай – озеро Лох-Дуйх – озеро Лох-Несс – 
замок Кодор – Глазго – Київ  

У вартість входить  
7 ночей у затишних готелях за програмою;  
Харчування – сніданки;  
Екскурсії за маршрутом;  
Супровід гіда;  
Транспортне обслуговування; на комфортабельному автобусі з 
кондиціонером; у Великій Британії прийнято залишати чайові 
водієві як подяку за обслуговування в розмірі 10-15 фунтів з 1 
людини за весь тур  

 
У вартість не входить  
Авіапереліт (від 300 дол.);  
Індивідуальний трансфер; аеропорт-готель-аеропорт - 90 євро 
за машину в одну сторону  
Вхідні квитки в замки і музеї; за програмою оплачуються лише 
готівкою в англійських фунтах на місці, приблизно 115 GBP 
Медична страховка; (5 євро, старше 60 років - 10 євро) 
Консульські збори.  

День 1 Единбург Прибуття в аеропорт Единбурга. Трансфер у готель (додатково оплачується.). 
Розміщення в готелі.  

День 2 Единбург Единбург. Під час екскурсії Ви побачите найцікавіше: Единбурзький замок, Середньовічний 
квартал у самому центрі Единбурга – Королівська Миля (Royal Mile) від Палацу Холіруд до Единбурзького 
замку; Пам'ятник Вальтеру Скотту. Додатково ввечері пропонуємо відвідування шотландського шоу «Scottish 
Evening» з вечерею – близько 95 євро. Трансфери до і після шоу у вартість не входять.  

День 3 Единбург Каплиця Рослін (Rosslyn Chapel) останнім часом стала дуже популярною серед туристів 
після публікації "Коду да Вінчі" Дена Брауна. Садиба Абботсфорд – родовий замок знаменитого 
шотландського письменника Вальтера Скотта. Садиба Траквайр (The Traquair House).  

День 4 Единбург - замок Гламс - замок Бремар - Інвернесс Виїзд з Единбурга на північ Шотландії. Першою 
зупинкою по маршруту буде загадковий і похмурий, немов зі старовинної казки, замок Гламс. Чемпіоном 
серед замків як за оригінальністю архітектури, так і за привидами, на нашому маршруті є зовсім невеликий і 
навіть затишний замок Бремар. Переїзд на північ. Прибуття в передмістя Інвернесса.  

День 5 острів Скай - озеро Лох-Дуйх - озеро Лох-Несс У цей день ми відвідаємо містичний острів Скай. 
Шлях пролягає через найбільш мальовничий і суворий гірський район Шотландії: «Highlands» – одне з 
найкрасивіших місць Європи. Ви побачите озеро Лох Дуйх, овіяне романтичними легендами. Замок Данвеган 
– родовий замок впливового клану Маклаудів. З оглядового майданчика біля таємничого озера Лох-Несс 
можна буде насолодитися красивою панорамою озера і його околиць.  

День 6 замок Кодор - Глазго Подорож на південь пролягає через замок Кодор (Cawdor Castle). По дорозі в 
Глазго ми зробимо зупинку в містечку Пітлохрі. Відвідування віскікурні Blair Atholl. Тут Ви зможете дізнатися 
вікову історію віскікурні, побачити процес виробництва і продегустувати справжній скотч. Увечері прибуття в 
Глазго.  

День 7 Глазго - замок Калейн* Оглядова екскурсія в Глазго. Додаткова екскурсія в замок Калейн 
(Culzean Castle) – 50 фунтів.  

День 8 Глазго Трансфер в аеропорт Глазго (додатково оплачується). 
Щасливої дороги!  

 



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 Візовому центрі 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).  


