ŠKOTSKA - 4 DNI

GLASGOW - KATEDRALA

FALKIRK - DVIŽNO KOLO

FORT WILLIAM

EDINBURG

1. DAN:
Odhod na izbrano letališče in polet proti Škotski. Po
pristanku na letališču GLASGOW kratek panoramski
ogled mesta z avtobusom in delno tudi peš. Tako
bomo spoznali največje znamenitosti mesta. Sledi
namestitev v hotel, osvežitev ter odhod na večerjo,
ki bo v tipični restavraciji. Povratek v hotel in
nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku vožnja do mesta FALKIRK, kjer si bomo
ogledali dvižno kolo za ladje. Mesto namreč
povezuje kanal Union z Forth kanaloma. V
nadaljevanju našega potovanja si ogledamo še mesto
STIRLING in njegov grad. Z ploščadi pa je tudi
izjemen razgled na mesto in okolico. Raziskovanje
dežele bomo nadaljevali po pokrajini HIGHLAND,
postanek ob Kaledonskem kanalu v mestecu FORT
WILLIAM. Slovi namreč po stopničastih
zapornicah, ki regulirajo nivo vode med jezerci. Ob
najbolj znanem LOCH NESS, pa bomo tudi mi iskali
“pošast” NESSI. Nastanitev v hotel in večerja.
3. DAN:
Po zajtrku vožnja do mesta PITLOCHRY, kjer se
bomo seznanili z proizvodno WHISKY-ja, saj brez
tega na Škotskem ne gre. V nadaljevanju sledi še
ogled mesta PERTH in njegove palače SCONE, kjer
so kronali škotske kralje.
EDINBURG pa je naslednje mesto za oglede.
Spoznali bomo največje znamenitosti mesta: Grad,
Katedralo, Parlament, Univerzo. Mesto šteje skoraj
500.000 prebivalcev, je od leta 1955 pod zaščito
Unesca zaradi izjemnih kulturno zgodovinskih
spomenikov. Tudi tu bo večerja v tipični restavraciji
4. DAN:
Po zajtrku še nekaj časa za ogled mesta, sledi vožnja
do kraja ROSSLYN, kjer si bomo ogledali znamenito
kapelo, ki je odigrala pomembno vlogo v knjigi Da
Vinčijeva šifra. Transfer na letališče, polet do
izbranega letališča in povratek do doma.

CENA: 699,00 €

GLASGOW - UNIVERZA

STIRLING - GRAD

NESSI

ROSSLYN - KAPELA

CENA je kalkulirana za udeležbo 45 potnikov in vključuje: avtobusne transferje in prevoze po programu, letalsko vozovnico, vse
varnostne in letališke takse, DDV, 3 x nočitev in zajtrk v hotelih 3***, 2 x večerja v tipični restavraciji, 1 x večerja v hotelu, vse
vstopnine po programu, strošek vodenja in agencije. Vodi Tadej Jakopič !
DOPLAČILO za enoposteljno sobo cca 60,00 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠI POGOJI POSLOVANJA bodo sestavni del pogodbe.
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