4 dni

city break

EDYNBURG

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, POZ, WAW, WMI, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Edynburga. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Edynburga – w programie m.in.:
• Wulkaniczne Wzgórze Zamkowe, z którego roztacza
się piękny widok na stare miasto i Zamek Edynburski
– jedna z najstarszych i najpotężniejszych fortec
na terenie Wielkiej Brytanii i niekwestionowany symbol całej Szkocji. Zwiedzanie Zamku – w programie
m.in. królewskie komnaty, sala, w której wystawione
są szkockie insygnia koronne oraz Kamień Przeznaczenia; Kaplica Małgorzaty; zamkowe podziemia i mury
obronne
• Spacer Royal Mile – głównym traktem edynburskiej
starówki, wzdłuż którego wyrastają wysokie na kilka
pięter kamienice, Katedra św. Idziego z Kaplicą Ostu
• Przejście przez Victoria Street, gdzie w zabudowie
doskonale widać kolejne etapy budowy miasta,
Grassmarket – dawne miejsce publicznych egzekucji,
dziś urokliwy placyk otoczony zabytkowymi budynkami
• Holyrood Palace – oficjalna siedziba brytyjskich władców i kontrowersyjny budynek szkockiego Parlamentu
• Niewielki pomnik Greyfriers Bobby’ego, najwierniejszego psa świata, który po śmierci swojego
pana czuwał przy jego grobie przez kolejne 14 lat
• Britannia – ukochany jacht Jej Królewskiej Mości,
zacumowany w dzielnicy Leith

2299 zł

•

Spacer przez Princess Street, Pomnik Scotta i wejście na punkt widokowy, z którego roztacza się fantastyczna panorama miasta, park z Pomnikiem Misia Wojtka, który służył w Armii Andersa w stopniu
kaprala i walczył pod Monte Cassino
• Poświęcone bohaterom wojen napoleońskich wzgórze
Calton Hill
• Wycieczka do wsi Roslin, gdzie znajduje się słynna Kaplica Rosslyn, nazywana Biblią w kamieniu,
w której według legendy swoje skarby i tajemnice
mieli ukryć templariusze i masoni
• Dla chętnych wizyta w Whisky Heritage Centre –
zwiedzanie oraz degustacja (ok. 14-24 £, w zależności od wybranej opcji) oraz wyjście do typowego
szkockiego pubu
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów szkockiej kuchni, np. haggisu – tradycyjnego przysmaku z owczych podrobów; fish&chips
z puree z zielonego groszku; szkockiego deseru
cranachan czy kanapek z wieprzowiną w Oink –
ulubionym barze mieszkańców Edynburga
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Edynburgu to ok. 15 £).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 2*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Sieciowe hotele położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Edynburga, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 2*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 £
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

