Glasgow - Edynburg - Dryburgh Abbey i Jedburgh Abbey - Stirling
- Speyside szlak wybornej whisky single malt - Loch Ness - Wyspa Skye

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu
zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia na majówkę do Szkocji w
terminie 14-21.05.2014
Dzień 1. SZKOCJA. Glasgow
Wylot z wybranego miasta w Polsce. Przelot do Glasgow. Jeśli czas pozwoli, krótkie zwiedzanie Glasgow, największego szkockiego miasta, zbudowanego w
czasie wiktoriańskiej prosperity, obecnie centrum nowoczesnej architektury i sztuki - m.in. katedra św. Mungo - jedyna wzniesiona przed reformacją katedra
w Szkocji, która zachowała się do dziś bez większych zniszczeń, Merchant City i George Square - reprezentacyjny plac miasta z wiktoriańskim XIX w. ratuszem.
Spacer George Street - główną arterią miasta. Pełna sklepów, kawiarni i restauracji, daje niemal nieograniczone możliwości zakupów oraz relaksu przy kawie.
Przejazd do Edynburga, kolacja, nocleg.

Dzień 2. SZKOCJA. Edynburg
Scottish breakfast. Zwiedzanie Edynburga rozpoczniemy od Princes Street i najwyższego na
świecie (287 schodków) pomnika pisarza - Scott’s Monument, ze szczytu którego można
podziwiać panoramę miasta. Zwiedzanie Edinburgh Castle, symbolu Szkocji, jednego z
najstarszych i największych zamków w Wielkiej Brytanii, gdzie znajdują się szkockie insygnia
królewskie oraz Stone od Destiny. Twierdza, której historia sięga IX w., została wzniesiona na
120-metrowej skale i jest jedną z nielicznych budowli warownych z własnym garnizonem
wojskowym. Z zamku za względu na doskonałe położenie na wzgórzu rozciąga się piękny
widok na miasto. Fakultatywnie zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkockiej Whisky. Spacer
średniowieczną Royal Mile – główną, najstarszą ulicą miasta łączącą Edinburgh Castle z
pałacem Holyroodhouse - do starego miasta, następnie do Lawnmarket. Na przedłużeniu
Królewskiej Mili znajdują się kamienice związane z jednym z najsłynniejszych pisarzy Szkocji Robertem Louisem Stevensonem („Dziwna historia doktora Jekylla
i pana Hyde’a”), zaułek Brodiego, będący świadkiem historii, która stała się inspiracją dla pisarza. Ostatnim odcinkiem Królewskiej Mili jest High Street.
Zakończeniem Royal Mile jest Parlament Square z licznymi historycznymi zabudowaniami. Kolacja. Nocleg.

Dzień 3. SZKOCJA. Dryburgh Abbey, Jedburgh Abbey
Po słynnym szkockim śniadaniu wycieczka na malownicze południe Szkocji tuż przy granicy z Anglią
(Scottish Borders). Po drodze Scotts View – punkt widokowy, w którym siadywał pisarz Walter Scott
szukając natchnienia. Zwiedzanie ruin opactwa Dryburgh Abbey, gdzie pisarz został pochowany zgodnie ze
swoją wolą. Zwiedzanie malowniczych ruin XII-wiecznego opactwa Jedburgh Abbey i/lub Melrose Abbey,
w którym złożone jest serce słynnego króla Szkocji Roberta the Bruce. Powrót do Edynburga, kolacja,
nocleg.

Dzień 4. SZKOCJA. Stirling Castle, dystylarnie whisky w regionie Speyside
Wykwaterowanie z hotelu, wyjazd po śniadaniu o godz. 8:00. Przejazd do Stirling - miasta zbudowanego
wokół leżącego na wulkanicznej skale zamku Stirling Castle, zwiedzanie zamku będącego świadkiem wielu
wspaniałych i dramatycznych wydarzeń z historii Szkocji. Przejazd przez malowniczy region Pitlochry aż do
Speyside do typowych, szkockich destylarni, aby poznać tajniki tradycyjnej sztuki destylacji wybornej single malt whisky (m. in. Glenfiddich Distillery).
Degustacja 12, 15 i 18-letniej whisky single malt. Możliwość zakupu. Przejazd na nocleg w okolice Inverness, kolacja.
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Dzień 5. SZKOCJA. Loch Ness
Po śniadaniu przejazd wzdłuż tajemniczego jeziora Loch Ness, zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku Urquhart Castle, malowniczo położonego nad jeziorem
Loch Ness. Odosobniony zamek na skalistym brzegu mrocznego jeziora jest miejscem romantycznym i tajemniczym. Niezwykłą atmosferę podsycają liczne
legendy i historie sławiące Nessie - potwora, który przetrwał miliony lat w jeziorze. Przejazd
w stronę niezwykłej wyspy Skye, której większość mieszkańców ciągle posługuje się językiem
gaelickim i gdzie wśród jezior i wszechobecnej mgły górują niedostępne skaliste szczyty
Cuillins. Podziwianie najbardziej malowniczego zamku w Szkocji - Eilean Donan Castle na
wyspie Loch Duich. Zamek wzniesiony w 1220 r. przez szkockiego króla Aleksandra II zachował
swój unikalny klimat i był plenerem do filmów „Nieśmiertelny” i „Świat to za mało”. Nocleg.

Dzień 6. SZKOCJA. Wyspa Skye
Przejazd przez most Skye Bridge na wyspę Skye (Hebrydy Wewnętrzne), która bardzo często
spowita jest przez mgły i smagana jest wiatrami, co dodaje tajemniczości jej niezwykłym
skalistym brzegom. Przejazd przez miasteczko Portree. Piesza wycieczka do Old Man of Storr
(bazaltowa iglica u stóp góry Storr) – podziwianie nietypowych, malowniczych i jedynych w swoim rodzaju formacji skalnych Hebrydów Wewnętrznych.
Następnie podziwianie urwistych i niezwykle malowniczych fiordów (np. Kilt Rock) na północnym wschodzie wyspy. Jeśli czas pozwoli zobaczymy latarnię
morską Nest Point na zachodnim wybrzeżu oraz Dunvegan Castle. Przejazd na nocleg, kolacja.

Dzień 7. SZKOCJA. Dolina Glencoe
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd DOLINĄ GLENCOE, gdzie w 1692 r. doszło do najkrwawszego wydarzenia na Wyspach Brytyjskich - mordu na klanie
MacDonaldów. Przejazd w okolice Inveraray w hrabstwie Argyll i Bute. Zwiedzanie zamku Inveraray, który słynie z ciekawego połączenia elementów baroku,
neogotyku i stylu palladiańskiego. Salon zamku, gdzie mieści się wspaniała kolekcja XVIII-wiecznej broni, uznany jest za najwyższe pomieszczenie w całej Szkocji.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Glasgow, nocleg.

Dzień 8. SZKOCJA. Glasgow
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Polski.











bilet lotniczy Wrocław – (Glasgow/Edynburgh) – Wrocław
transfery z i na lotnisko
autokar podczas zwiedzania
7 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych
7 śniadań
6 obiadokolacji
wieczór integracyjny z kolacją i napojami
opieka pilota
ubezpieczenie KL i NW

3 350 zł od osoby (dla niezrzeszonych w ZPP 3 500 zł).
Dodatkowo: bilety wstępów ok. 55 GBP, ewentualnie bagaż rejestrowany (w
cenie bagaż podręczny 10 kg), ewentualne lunche we własnym zakresie.
Wpłaty: I rata 1000 zł do 25.10.2013, II rata 500 zł do 15.01.2014, III rata do
28.02.2014

Prezes Zarządu Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich LIDIA HOJEŃSKA,
tel. 71 370 42 61
Przyjęte założenia kalkulacji kosztów: średnie ceny biletów lotniczych do
500 zł ● grupa min. 40 os. ● kursy walut EUR i GBP wg. stanu na dzień
14.05.2013
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