
INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 
wyjeżdżających do SZKOCJI w dniach 07-15.05.2019 

ZBIÓRKA 
W dniu 07 maja 2019 r. – godzina 11.30, Lublin, al. Zygmuntowskie (parking obok hali MOSiR). Powrót na w/w 
parking w dniu 15 maja 2019 r. w godzinach przedpołudniowych. 

DOKUMENTY 
Paszport lub dowód osobisty (proszę sprawdzić ważność dokumentu!). 
W czasie trwania wycieczki paszporty /dowody przechowuje opiekun. 

ZAKWATEROWANIE 
2 NOCLEGI NA PROMIE na trasie Amsterdam Newcastle oraz Newcastle – Amsterdam w kajutach 
4 osobowych. 4 noclegi w Stirling Youth Hostel (jeden pokój 6 os. dla chłopców, wszystkie pozostałe pokoje są 
4 osobowe.) 

WYŻYWIENIE 
Według programu pobytu . 1 posiłek w Amsterdamie przed zaokrętowaniem w restauracji KROON PRINS, 
śniadanie w restauracji na promie. Podczas pobytu w Szkocji – śniadania i obiadokolacje w miejscu 
zakwaterowania. W dniu wyjazdu ze Szkocji – obiadokolacja w restauracji na promie, śniadanie 
w Amsterdamie w restauracji La CASA di MICHAEL 

UBEZPIECZENIE 
Ubezpieczyciel Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31 
Umowa generalna ubezpieczenia nr 201404 
Ubezpieczenie Signal Iduna Bezpieczne Podróże 
Wariant Europa Standard 
KL 10000 Euro 
NNW 15000 zł (NWI+NWS) 
BP 800 PLN 
Sugerujemy również posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

UWAGI: 
Prowiant na czas podróży we własnym zakresie. Zalecane kieszonkowe ok. 50 zł na ciepły posiłek w Polsce. 
Drobne monety euro na toalety w Niemczech. 
Na realizację programu uczestnik powinien posiadać 55 Funtów (płatne w autokarze u pilota grupy).  
Prosimy każdego uczestnika o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego oraz 1 sztuki bagażu 
podręcznego. Rodzic przekazuje dziecku leki, które przyjmuje na stałe. 
Uczestnik wycieczki odpowiada za swoje rzeczy materialne (telefon komórkowy, aparat itp.) Opiekunowie nie 
ponoszą odpowiedzialności materialnej za zaginione rzeczy ucznia. 
Każdy uczestnik wycieczki zostaje powiadomiony o numerze telefonu opiekuna i pilota,  
z wszelkimi problemami, zapytaniami i prośbami uczeń zwraca się na bieżąco do opiekunów lub pilota grupy. 

OPIEKUNOWIE 
p. Katarzyna Orzeł , p. Agata Awakowicz, p. Monika Źysko-Gołębiowska, p. Beata Nowak-Przech 

PROGRAM 

1 dzień - 7 maja 

Zbiórka uczestników wycieczki o ustalonej godzinie, wyjazd – godz. 12.00, przejazd przez Niemcy do 
Amsterdamu. 

2 dzień - 8 maja 
Przyjazd do Amsterdamu. Krótki spacer po Starym Mieście m.in. Plac Dam, Pałac Królewski, Oude Kirke, stare 
kanały Singel i Herren Gracht, Uniwersytet, Dom Wag, Kościół Św. Mikołaja. Obiadokolacja. Przejazd na prom. 
Przeprawa promowa do Newcastle. Nocleg na promie (kabiny 4 os.). Nocna przeprawa przez Morze Północne. 



3 dzień - 9 maja 
Przypłynięcie do Newcastle. Śniadanie. Przejazd w kierunku Szkocji. Po drodze mijamy Newcastle - największe 
miasto północnej Anglii oraz pozostałości Wału Hadriana z II w. n.e. Punkt widokowy na granicy angielsko-
szkockiej Carter Bar. Dalej przejazd do kamiennego miasteczka Jedburgh z romantycznymi ruinami opactwa 
benedyktyńskiego Melrose Abbey miejsca złożenia serca Roberta de Bruce, który odpowiada za odzyskanie 
przez Szkocję niepodległości w początkach XIV wieku.. Obiadokolacja . Nocleg w Stirling. 

4 dzień - 10 maja 
Śniadanie . Przejazd do Edynburga, stolicy Szkocji zwanej również Atenami Północy. Zwiedzanie miasta - Royal 
Mile – droga królewska łącząca Pałac Holyrood z Zamkiem Edynburskim (wstęp do zamku), Katedrę St. Gile`s – 
gdzie odbywały się koronacje królów Szkocji, Princess Street – główna ulica handlowa.  
Falkirk Wheel - "diabelski młyn z Falkirk" - winda obrotowa o funkcji śluzy wielostopniowej lub pochylni, 
przypominającej zasadą działania "diabelski młyn". Służy do pionowego transportu łodzi i innych jednostek 
pływających pomiędzy kanałem Forth Clyde a kanałem Union. Obiekt uznany za jeden z cudów szkockiej 
inżynierii. Obiadokolacja Nocleg w Stirling 

5 dzień - 11 maja 
Śniadanie. Przejazd nad Loch Ness, gdzie według legendy przebywa potwór Nessie. Nad tym jeziorem 
zobaczymy ruiny słynnego zamku Urquhart oraz dalej piękny kamienny most nad wodospadami Morriston. 
W drodze powrotnej wizyta w urokliwej miejscowości Pitlochry Stirling - zwiedzanie miasta, gdzie zobaczymy 
m. in. Kościół Św. Krzyża, gdzie koronowany był król Szkocji Jakub VI, potężny Zamek Stirling górujący nad 
miastem i doliną, średniowieczny Areszt Miejski i Argyll`s Lodging – siedzibę lordów Argyll. Obiadokolacja. 
Nocleg w Stirling 

6 dzień - 12 maja 
Śniadanie. Przejazd do malowniczej doliny Glen Nevis, pod najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii Ben Nevis. 
Dalej przejazd Wąwozem Łez – Glen Coe, w którym kręcono szereg scen do filmu Harry Potter, postój w 
Glenfinnan znanym z historii miejscem lądowania wojsk jakobitów oraz z filmów o Harrym Potterze, gdzie 
pojawiał się często tamtejszy wiadukt kolejowy, przystanek w malowniczej miejscowości Luss nad Loch 
Lomond. Przejazd do Glasgow. Zwiedzanie - Provand`s Lordship – najstarsza (XV w.) zachowana siedziba 
burmistrza, Katedra św. Munga – legendarnego założyciela miasta, wioska uniwersytecka. Obiadokolacja 
Nocleg w Stirling. 

7 dzień - 13 maja 
Śniadanie. Przejazd przez Lake District i graniczne miasto – Carlisle w kierunku Newcastle, malowniczą krainę 
północnej Anglii (Borders).Tam przebiegał kiedyś słynny Wał Hadriana. Obiadokolacja. Po południu przyjazd 
do portu w Newcastle. Obiadokolacja. Zaokrętowanie na promie. Nocna przeprawa przez Morze Północne 
do Amsterdamu. Nocleg na promie (Kabiny 4 os.). 

8 dzień - 14 maja 
Przypłynięcie do Amsterdamu rano. Śniadanie. Przejazd w kierunku Niemiec do Polski 

9 dzień - 15 maja 
Powrót w godzinach przedpołudniowych 

ORGANIZATOR 
Turystyka i Wypoczynek Relaks s.c., 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35 lok. 323 Tel. 81 532 45 55 
relaks@lublin.home.pl 

 
Dodatkowe pytania proszę kierować pod nr 81 533 54 20 w. 118 lub 508322404 

(w dni wolne od zajęć) 

mailto:relaks@lublin.home.pl

