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Szkocja ma wiele do zaoferowania. Jej stolica – tajemniczy i elegancki Edynburg uchodzi za
jedno z najciekawszych miast w Europie. Tajemnica potwora z Loch Ness wciąż czeka na
rozwikłanie, mistyczna kaplica w Rosslyn przyciąga turystów z całego świata, a liczne
destylarnie narodowego trunku Szkotów można dziś zwiedzać niczym muzea.
O Szkotach krążą liczne dowcipy wyśmiewające ich materializm, ale może lepiej tę narodową
cechę nazwać zaradnością? Niewątpliwie to zdolny naród. To stąd wywodzi się Alexander
Graham Bell, który wymyślił telefon, noblista Alexander Fleming - odkrywca penicyliny, John
Napier - wynalazca logarytmów, John Logie Baird, któremu zawdzięczamy odbiornik
telewizyjny, czy pisarz Arthur C. Doyle - twórca postaci Sherlocka Holmesa. W Szkocji
wymyślono: światło elektryczne, alarm przeciwpożarowy, ultra-dźwięki, rowery, maski
przeciwgazowe, insulinę, teleskop, przyklejane znaczki pocztowe, kolorową fotografię,
narkozę, maszynę do strzyżenia trawnika i tysiące innych użytecznych rzeczy. A z
najnowszych osiągnięć - warto przypomnieć, że to w Szkocji sklonowano w 1996 roku owcę
Dolly.



Dzień 1
Dzień dobry Państwu!
Spotykamy się o bardzo poranku.
I bardzo zasuwamy przez Wrocław aż do Niemiec.
Później przez całe Niemcy aż pod holenderską granicę. Tam śpimy snem sprawiedliwego…



Dzień 2
Jak wstaniemy i umyjemy zęby, wsiądziemy w autokar i popędzimy do Amsterdamu.
Tam Spotkamy przewodniczkę, która nas z gracją oprowadzi po całym mieście.
Po dzielnicy czerwonych latarń też 

Spot

Po zwiedzaniu wsiądziemy na prom i popłyniemy przez Morze Północne do Wielkiej Brytanii.
Na promie kolacja turystyczna a później impreza do białego rana….

Dzień 3
Rano zjeżdżamy z promu i pędzimy prosto do Edynburga.

Położony na stokach wygasłych wulkanów Edynburg to jedno z takich miast, którego nie
sposób nie lubić.  Stolicą Szkocji jest od 1532 roku. To tutaj ma swoją siedzibę szkocki
parlament, a w zamku można zobaczyć regalia szkockich władców i słynny kamień
przeznaczenia. Legenda mówi, że to na nim złożył głowę syn Izaaka, śniąc o drabinie
sięgającej nieba. Przywieziony z Irlandii do Szkocji przez misjonarzy głaz przez prawie 500
lat służył jako tron koronacyjny szkockich władców. W XIII wieku wykradł kamień
angielski król Edward VI - dopiero w 1996 roku uroczyście zwrócono go Szkocji.
 Główny szlak turystyczny w Edynburgu to tzw. Królewska Mila, od której odchodzą
urocze zaułki. Przed katedrą S. Gilesa stoi grupka plujących turystów - w tym miejscu,
dokładnie wyznaczonym przez zarys serca jest to jak najbabardziej dozwolone. Kiedyś
było tu wejście do więzienia, teraz plucie ma prowokować szczęście.



Zaczniemy od wycieczki po mieście. Pospacerujemy po ciasnych zaułkach Starego Miasta
oraz dostojnych  i przestronnych ulicach Nowego Miasta wpisanych na listę dziedzictwa
narodowego UNESCO. Będziemy podziwiać widoki ze wzgórza Calton Hill oraz zobaczymy
szkocką rezydencję królowej – pałac Holyrood. W trakcie spaceru zobaczymy też nowy
gmach szkockiego parlamentu oraz katedrę św. Idziego.
Mastępnie spojrzymy na zamek, jeden z najbardziej charakterystycznych i najczęściej
fotografowanych obiektów w Szkocji.
Kolacja turystyczna i nocleg w hotelu w okolicy Edynburga.

Dzień 4
Szkocja bez whiskey, to jak Toruń bez pierników. Tradycje
pędzenia tego wysokoprocentowego trunku sięgają XV wieku.
Teraz jest to główny produkt eksportowy Szkocji, występujący
w ponad 2 tys. odmian. Wiele destylarni udostępnionych jest
do zwiedzania, a wokół Speyside uruchomiono nawet specjalny
szlak "Malt Whisky Trail". Whisky, zwaną "wodą życia"
prawdziwy Szkot pija bez żadnych dodatków, jeśli jednak
upieramy się przy mieszankach, poleca się tzw. whisky-mac,
czyli whisky z winem imbirowym. Ponoć to dobre dla zdrowia,
bo świetnie rozgrzewa.



Po śniadaniu opuszczamy Edynburg i ruszamy na północ.
Przejeżdżamy słynnym Forth Road Bridge i udajemy się do Pitlochry , gdzie w lokalnej
destylarni produkowana jest whisky jednosłodowa o charakterystycznym smaku.

Co prawda będzie jeszcze sporo przed 13tą… ale sprawdzamy: gdzie jak, którędy i dlaczego ta
whiskey tak ohydnie dobra…..

Ponieważ po whiskey
zdecydowanie łatwiej zobaczyć
potwora wyruszamy w
kierunku Fort Augustus, skąd
po obiedzie popłyniemy w rejs
statkiem po najbardziej
znanym ze szkockich jezior –
tajemniczym Loch Ness. No i
oczywiście będziemy
potwornie wytężać wzrok,
żeby dojrzeć JEGO….

Następnie udajemy się na zachód w stronę zamku Eilean Donan.
Jest on jednym z najbardziej rozpoznawanych zamków w Szkocji a jego podobizna widnieje
prawdopodobnie na większej liczbie kalendarzy niż jakiegokolwiek innego zamku. Bez cienia
przesady można powiedzieć, że jest on ikoną Szkocji.
Kolacja i nocleg w hotelu w okolicach na szkockich wyżynach.



Dzień 5
Po śniadaniu przejedziemy mostem Skye Bridge na wyspę Skye.

 Wyspa Skye to bardzo popularny cel turystów szukających ciszy i spokoju, chcących napawać
się malowniczym krajobrazem zdominowanym przez łańcuch górski Cullin. Wyspa leżąca w
archipelagu Hebryd Wewnętrznych i uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w całej
Wielkiej Brytanii. Ostre skaliste klify, silnie wiejące wiatry oraz niezwykle często padający tu
deszcz stanowią na pierwszy rzut oka środowisko nieprzyjazne człowiekowi, ale być może
właśnie to stanowi o pięknie tej wulkanicznej wyspy.
Z wyspy Skye przeprawimy się promem  do Mallaig. Zjemy kolacje i pójdziemy grzecznie spać




Dzień 6
Przejedziemy przez dolinę Glencoe, której nazwa w języku gaelickim oznacza ‘Dolina Łez’.
Glencoe ma opinię jednaj z najbardziej malowniczych dolin w Szkocji. Jej urok został
doceniony przez filmowców. Zagrała w filmie „Harry Potter i więzień Azkabanu” oraz w
najnowszych przygodach Jamesa Bonda - „Skyfall”.

Tego dnia zobaczymy również z zewnątrz zamek Iveraray położony na brzegach jeziora Loch
Fyne, pośród lesistych wzgórz i malowniczych dolin. Jest rezydencją klanu Campbell, książąt
Argyll – wpływowego szlacheckiego rodu Zachodniej Szkocji. Wspaniały, utworzony w
połowie 18 stulecia, budynek zamku Inveraray uważany jest za jeden z pierwszych
stanowiących wzór wczesnego neogotyku w Europie. Na przestrzeni wielu wieków zamek ten
stanowił symbol potęgi i bogactwa klanu Campbellów, potomkowie których zamieszkują tam
do dnia dzisiejszego, udostępniając turystom część swej rodowej posiadłości.
Następnie przez malowniczy park narodowy Trossachs i udamy się do Stirling. Zwiedzanie
zamku Stirling jest istotną częścią każdej wizyty w centralnej Szkocji. Zamek słynie ze
swojego pięknego położenia, pod tym względem stanowi poważną konkurencję nawet dla
Edinburgh Castle. Zamek położony nad rzeką Forth był przez stulecia strategicznym celem dla
każdego, kto chciał przejąć kontrolę nad centralną Szkocją. W zamku tym koronowano i
chrzczono królów i królowe, wielu z nich tutaj także zmarło.

Następnie przejedziemy na nocleg w okolice Glasgow.

Edynburg pod względem liczby mieszkańców zajmuje na mapie Szkocji dopiero drugą
pozycję. Największe jest 700 tys. Glasgow, główne centrum przemysłowe. Mimo, że
zostało założone już w VI wieku, czasy jego świetności przypadały na Rewolucję
Przemysłową. Nazwa ma nawiązywać ponoć do celtyckiego słowa Glas-cu czyli
"ukochane, zielone miejsce".
Glasgow to miasto młodzieży - prężny ośrodek uniwersytecki o tradycjach sięgających XV
wieku, a zarazem - miejsce słynne jeśli chodzi o bogate życie nocne. W wielu pubach
reklamy kuszą: "Zniżki dla studentów! Tylko funta za pintę!". Pinta? Ile to? No tak, 0,56
litra - system miar w tym kraju jest dla przeciętnego Europejczyka mocno kłopotliwy.



Dzień 7
Po wstaniu zdążamy na zwiedzanie.
W centrum miasta znajdują się architektoniczne perełki z epoki wiktoriańskiej. Glasgow
znane jest przede wszystkim ze stylu Art Nouveau. To właśnie stąd pochodzi słynny secesyjny
architekt i projektant Charles Rennie Macintosh.
Glasgow jest również rajem dla miłośników zakupów i w całej Wielkiej Brytanii pod
względem ilości sklepów oraz ich różnorodności lepszy jest tylko Londyn. Jest tu również
wiele stylowych barów, hoteli, butików i klubów nocnych.

Po zwiedzeniu Glasgow pędzimy do portu, wsiadamy na prom i płyniemy z powrotem na
stały ląd.

Dzień 8
Rano dopływamy, wsiadamy w autokar i zasuwamy do domu. Na miejscu będziemy późnym
wieczorem.

Cena za osobę wynosi:
 ok. 1999pln
Cena obowiązuje przy kursie GBP – 5,70 i Euro 4,20
W cenie:
TRANSPORT luksusowym autokarem z klimatyzacją - przez całą drogę serwujemy
Uczestnikom bezpłatną  kawę, kilka rodzajów herbaty do wyboru oraz „gorące kubki” – mile
widziane własne kubeczki,
7 NOCLEGÓW - w hotelu turystycznym w Niemczech, dwa na promach, reszta na
kempingach w domkach kempingowych lub schorniskach. Noclegi w pokojach/domkach
2/3/4/5/6 osobowych – staramy się aby  wszystkie domki/pokoje/ kabiny miały łazienkę.
Mogą się zdarzyć łóżka podwójne.
WYŻYWIENIE – częściowo śniadania+obiadokolacje dwudaniowe i deser.  Serwujemy
różnorodne obiadokolacje turystyczne w postaci smacznych dań gotowych. Śniadania –
Organizator dostarczy podstawowe produkty (dżem, pasztet, konserwy), jednak dodatki



takie jak chleb lub/i warzywa, wędliny itp. Uczestnicy kupują sami w sklepach (podobnie jak
przekąski pomiędzy posiłkami),
BILETY NA PROMY - międzynarodowe oraz promy lokalne w Norwegii,
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ZYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne,
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z Koordynatorem,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłane drogą mailową do Koordynatora.
Dodatkowo płatne:
- bilety wstępów – około 120 funtów – niestety Szkocja jest upiornie droga….
- obiady na własna rękę
- dopłata do pokoju jednoosobowego

Kilt – narodowy męski strój szkocki to spódnica zrobiona z tartanu, czyli materiału w
kraciasty wzór. Kilt szyje się z pasa materiału o bardzo dużej szerokości, plisując go i
składając na fason spódnicy kopertowej. Każdy ze szkockich klanów posiada własny wzór
tartanu.
Mężczyźni mogą dodatkowo do kiltu nosić sporran − skórzaną lub futrzaną torebkę
przyczepioną do paska na biodrach. Na kilcie często można spotkać broszę z symbolem
klanu.
Kilt wywodzi się z wielkiego pledu, mającego prawie 2 metry szerokości i od 4 do 6
metrów długości. Żeby go założyć, Szkot musiał położyć pled na ziemi, specjalnie go
zwinąć i zmarszczyć, a następnie, kładąc się na nim, owijał go sobie wokół ciała,
przypinając skórzanym pasem. Tę postać kiltu określa się mianem the great kilt – wielki
kilt. Następnie pojawiła się forma philabeg (small kilt − mały kilt), będąca dolną częścią
wielkiego kiltu.


