
Лондон + відкриття Шотландії  

12 днів – 1275 євро  

Київ – Лондон – Единбург – Інвернесс – острів Скай – озеро Лох-Несс – Глазго – Київ  

У вартість входить  
Залізничний квиток 2-го класу за маршрутом; Лондон - Единбург; 
Глазго – Лондон; доплата за квиток 1 класу - 120 євро 11 ночей у 
готелях;  
Харчування; сніданки  
Транспортне обслуговування; комфортабельний автобус з 
кондиціонером; у Великій Британії прийнято залишати чайові 
водіям - 10-15 фунтів з 1 людини за весь тур Екскурсії за 
маршрутом;  
Супровід гіда;  
Лідер групи за маршрутом.  

 
 

 
У вартість не входить  
Міжнародний авіапереліт; від 300 доларів  
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 Вхідні квитки в замки і музеї за програмою; 
оплачуються тільки готівкою в англійських фунтах на місці, 
приблизно 115-00 GBP Додаткова екскурсія в замок Калейн; 60 
євро 
Доплата за місця в автобусі; 1 ряд - 30 євро; 2 і 3-й ряди - 25 
євро  
Медична страховка; 8 євро (старше 60 років – 16 євро) 
Консульські збори.  

День 1 Київ – Лондон Прибуття в Лондон. Трансфер у готель (оплачується додатково). 
Розміщення. Вільний час.  

День 2 Лондон Сніданок. Оглядова екскурсія по Лондону з гідом. Вільний час. Час для додаткових 
екскурсій, відвідувань популярних атракціонів і ресторанів.  

День 3-4 Лондон Сніданок. Вільний час. Час для додаткових екскурсій, відвідувань популярних 
атракціонів і ресторанів.  

День 5 Лондон – Единбург Сніданок. Трансфер на залізничний вокзал Kings Cross і переїзд на швидкісному 
поїзді в столицю Шотландії – Единбург (Edinburgh), вагон 2-го класу. Час у дорозі – близько 5 годин. Прибуття 
на залізничну станцію Единбурга (Edinburgh's Waverley Station). Трансфер у готель.  

День 6 Единбург Сніданок. Пішохідна екскурсія по місту: Единбурзький замок, Королівська Миля, 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 7 Едінбург - каплиця Рослін - садиба Траквайр - будинок Вальтера Скотта Сніданок. Екскурсія по 
південній Шотландії: каплиця Рослін, садиба Траквайр і будинок Вальтера Скотта.  

День 8 Единбург – замок Гламс – замок Бремар – Інвернесс Сніданок. 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, за нашим маршрутом є 
зовсім не великий і навіть затишний замок Бремар. Переїзд на північ. Прибуття в передмістя Інвернесса.  

День 9 Інвернесс - острів Скай - замок Ейлін Донан - Замок Данвеган - озеро Лох-Несс Сніданок. 
Екскурсія на 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, а замок 13 століття Ейлін Донан, розташований на березі озера, точно здасться 
Вам найбільш фотогенічним замком Шотландії. Замок Данвеган.  



День 10 Інвернесс - замок Кодор - Пітлохрі - віскікурня Блер Сніданок. Подорож на південь пролягає 
через замок Кодор. По дорозі в Глазго ми зробимо зупинку в містечку Пітлохрі, де можна буде пройтися по 
сувенірних магазинчиках, смачно пообідати або зайти на місцеву фабрику з виробництва унікальних 
ювелірних прикрас із вересу. Відвідування віскікурні Blair Atholl. Увечері прибуття в Глазго.  

День 11 Глазго Сніданок. Оглядова екскурсія в Глазго. Додаткова екскурсія в 
замок Калейн.  

День 12 Глазго – Лондон – Київ Трансфер на залізничний вокзал. Переїзд на поїзді Глазго – Лондон. 
Трансфер в аеропорт (оплачується додатково). Повернення в Україну. За бажанням можна продовжити 
перебування в Лондоні на будь-яку кількість ночей.  
Додаткова інформація *Гід залишає за собою право вносити зміни в програму в разі форс-мажорних 
обставин.  
Консульські збори: – Консульський збір Великої Британії – 125 євро; – Сервісний збір візового центру 
Великої Британії (оплачується особисто у візовому центрі в день подачі документів) – близько 850 
гривень; – За бажанням або в разі потреби: доплата за терміновий розгляд документів – 270 євро.  


