Від Лондона до Лох-Нессу
15 днів – від 1495 євро
Київ / Ваше місто - Лондон - Оксфорд - Стратфорд-на-Ейвоні - Честер - Уельс - Ліверпуль - Гретна Грін Бонесс - Глазго - оз. Лох-Ломонд - Інверарі - перевал Гленко - Форт-Вільям - о. Скай - оз. Лох-Несс Інвернесс - Единбург - Йорк - Кембридж - Лондон (Віндзор - Стоунхендж) - Київ / Ваше місто
У вартість входить
14 ночей у готелях зі сніданками;; дво-тримісні номери, душ,
WC;
Харчування-Сніданки в готелях;
Переїзд автобусом за вказаним маршрутом; кондиціонер, ТБ
Супровід гіда;
Екскурсії за програмою.

У вартість не входить
Авіапереліт;
Консульський збір;
Медична страховка; 20 євро (старше 60 років - 40 євро)
Вхідні квитки і додаткові екскурсії;
Доплата за одномісне розміщення;

Додаткова інформація
Знижка для дитини до 12 років з 2-ма дорослими – 100 євро.
Консульський збір (суми можуть змінюватися і підлягають уточненню на момент запису туриста):
близько 125 євро – оплачується до подачі документів!
близько 1200 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 2300 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 2400 грн/особа – оплачується до подачі документів!
! Обов’язкова особиста подача документів у Візовому центрі Великої Британії в Києві (метро Лук'янівська,
вул. Глибочицька, 4; бізнес-центр "Артем").
Додаткові екскурсії в турі та вхідні квитки:
! оплачується при замовленні туру: подорож до Уельсу (40 євро), Віндзор + Стоунхендж (25 євро);
інші додаткові екскурсії (оплачується в турі – 50 євро);
вхідні квитки в туристичні об'єкти (оплачується в турі – близько 250 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 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
День 1 Київ/Ваше місто - Лондон
Виліт. Прибуття в Лондон. Трансфер у готель. Вільний час.
Для охочих (оплачується додатково – 20 євро/особа) – екскурсія з ліцензованим гідом «Від римського
Лондініума до Лондонського СІТІ». Ночівля.
День 2 Лондон - Оксфорд - Стратфорд-на-Ейвоні
Сніданок. Переїзд в університетське місто Оксфорд. Пішохідна екскурсія Оксфордом. Шелдонський театр,
Бодлеанська бібліотека (2,5 ф. "шпиталь Хогвардса"), Обідня зала Крайст Черч (15 ф., "зал Хогвардса").
Переїзд у Стратфорд-на-Ейвоні. Пішохідна екскурсія містом. Церква Святої Трійці (3 ф.). Вільний час. Для
охочих – вечеря в найстарішому пабі Стратфорда XVI століття з традиційним англійським меню – «Гаррікс
Інн» (комплексна пропозиція близько 13 фунтів). Переїзд на ночівлю.
День 3 Честер – Уельс - замок Конві – Ліверпуль
Сніданок. Для бажаючих пропонуємо подорож до Уельсу (додаткова плата при замовленні туру 40 євро).
Переїзд до Уельсу через мальовничі ландшафти Національного парку Сноудонія. Відвідування замку Конві
(вхід 10 фунтів). Прогулянка набережною, куштування свіжих морепродуктів :). Бажаючі зможуть відвідати
найменший в Британії домик.
Переїзд до містечка з найдовшою назвою в Європі –
Llanfairpwllgwyngylgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, що перекладається як "Церква Святої Марії в
горіховій лощині біля стрімкої водоверті та церква Святого Тесілія поряд із червоною печерою".
Переїзд до Ліверпулю на ночівлю.
День 4 Ліверпуль - Озерний край - Бонесс - Гретна Грін
Сніданок. Виселення з готелю.
Ліверпуль – культурна столиця Європи 2008 року і одне з найбільших міст Англії. Екскурсія містом.
Переїзд в Шотландію. Відвідаємо мальовниче містечко Бонесс на березі озера Віндермір, та потім
попрямуємо до маленького селища на кордоні Англії та Шотландії - Гретна Грін. Переїзд у Глазго. Ночівля.
День 5 Глазго - оз. Лох-Ломонд - замок Інверарі - перевал Гленко - Форт-Вільям

Сніданок, виселення. Екскурсія по Глазго. Від'їзд з Глазго.
Зупинка на березі найповноводнішого озера Шотландії – Лох-Ломонд. Переїзд по національному парку
Тросакс до містечка Інверарі.
Відвідання замку Інверарі (вхід 14 фунтів). Переїзд до курортного містечка Форт-Вільям. Дорогою фотозупинка на перевалі Гленко. Ночівля у Форт-Вільямі.
День 6 Форт-Вільям - замок Ейлен-Донан - о. Скай
Сніданок. Переїзд до замку Ейлен-Донан (вхід 10 фунтів). Далі прямуємо на острів Скай. Зупинка в містечку
Портрі. Ночівля на території Шотландії.
День 7 Озеро Лох-Несс – водоспади Фоерс – Замок Кодор
Сніданок.Переїзд до озера Лох-Несс. Зупинка в містечку Друммодрохіт для фото з Нессі.
Відвідання замку Ургхарт (вхід 10 фунтів). Зупинка біля водоспадів Фоерс.
Відвідування замку Кодор (вхід 13.5 ф.). Ночівля на території Шотландії.
День 8 Замок Глеміс - Сент Ендрюс – Единбург
Сніданок.Переїзд до замку Глеміс (вхід 15 ф.). Переїзд до духовного центру Шотландії – міста Сент Ендрюс.
Прогулянка містом та університетськими будівлями, де навчалися та познайомилися Кейт Міддлтон та
принц Вільям. Переїзд в Единбург. Ночівля.
День 9 Единбург
Сніданок. Переїзд в Единбург. Автобусно-пішохідна екскурсія Единбургом з оглядом головних визначних
пам'яток (з місцевим гідом – 15 євро).
Пропонується в рамках спільної екскурсії відвідування Единбурзького замку – найголовнішого королівського
замку Шотландії (вхід 20 фунтів). У вільний час (друга половина дня) рекомендуємо відвідати Національний
музей Шотландії, Національну картинну галерею, Каплицю лицарів Ордена Будяка в соборі Святого Жиля,
кафе «Елефант». Ночівля в Единбурзі.
День 10 Единбург - Каплиця Рослін - Північне море
Сніданок. Вільний час в Единбурзі для самостійного відвідування Королівського палацу Холіруд. Офіційна
резиденція Королеви Великої (вхід 20 фунтів). Від'їзд з Единбурга не пізніше 14:00.
Відвідування каплиці Рослін (вхід 9 фунтів). Переїзд до Англії. По дорозі можлива зупинка для купання в
Північному морі. Ночівля в районі Лідса.
День 11 Йорк - Кембридж - Лондон
Сніданок. Переїзд у Йорк. Екскурсійна прогулянка містом. У вільний час радимо Йоркський собор (за умови
вільно продажу групових квитків, можливо відвідання групою з гідом, вхід близько 12 фунтів). Та Центр
Вікінгів (12 ф.). Переїзд у Кембридж. Прогулянка на човні річкою Кем (15 фунтів). Не забудьте у Йорку
купити шампанське та полуниці. Переїзд у Лондон. Розміщення в готелі 3* в центрі Лондона. Ночівля.
День 12 Лондон
Сніданок. Повний день у Лондоні. Оглядова екскурсія Лондоном з ліцензованим гідом (додаткова оплата 45
євро), включаючи екскурсії уі Вестмінстерське абатство (вхідний квиток 20 фунтів) і Тауер (вхідний квиток 25
фунтів). Ніч у готелі.
День 13 Лондон - Віндзор - Стоунхендж - Лондон
Сніданок. Вільний день у Лондоні. Для охочих – поїздка у Віндзор і Стоунхендж (оплата при замовленні туру
– 25 євро, додатково вх.квитки у Віндзор 25 ф., Стоунхендж 21 ф.). Ніч у готелі.
День 14 Лондон
Сніданок. Вільний день у Лондоні для прогулянок, відвідування музеїв і магазинів. Рекомендуємо відвідати
безкоштовні музеї: Британський музей, Музей Вікторії й Альберта, Музей природничої історії.
Також радимо відвідати: Букінгемський палац (вхід 26 фунтів), Музей Мадам Тюссо (вхід 30 фунтів), Музей
Шерлока Холмса (вхід 12 фунтів). Колесо огляду «Лондон Ай» 135 метрів, театр - один зі знаменитих
лондонських мюзиклів («LES MISERABLES», «LET IT BE», «MAMMA MIA» тощо). Також Ви можете
здійснити прогулянку на катері Темзою, відвідати Нульовий меридіан у Гринвічі, покататися на знаменитих
двоповерхових автобусах.
Рекомендуємо заздалегідь і тільки на вільний день бронювати квитки для відвідування.
Ночівля.
День 15 Лондон - Київ
Сніданок. Трансфер в аеропорт. Виліт з Лондона. За бажанням ви можете продовжити перебування в
Лондоні на будь-яку кількість ночей!

