
SKÓCIA  -  AMSZTERDAM 

   
Időpont: 2018.július 1-10.   Utazás: komfortos autóbusszal 

Elhelyezés: 1 éj tranzithotelben (Aachen), 6 éj skót családoknál Stirlingben, 1-1 éj szállás a kompon 4 

ágyas kabinokban 

Ellátás: a családoknál teljes panzió, a tranzitszálláson kérhető reggeli (F), a kompon kérhető vacsora és 

reggeli (F) 

 

1. nap: Indulás hajnalban Miskolcról. Utazás Ausztrián és Németországon keresztül. Tranzitszállás: 

Aachenben, B&B hotel.  

   
 

2. nap: Érkezés Amszterdamba, a Holland Királyság metropoliszába. Gyalogos városnézés Észak 

Velencéjében, majd hangulatos sétahajózás a csatornákon, a "gracht"-okon (F:16 €). Délután 

szabadprogram, melynek keretében lehetőség nyílik múzeumlátogatásra (Rijksmuseum, 

Hollandia nemzeti múzeuma, a holland festészet aranykorának legjelentősebb bemutatóhelye, F:18 

éves korig ingyenes, felnőtt jegy:15 €) vagy a világhírű virágpiac megtekintésére. Ezt követően 

utazás a kikötőbe, éjszakai kompátkelés/szállás a tengeren az Amszterdam – Newcastle útvonalon. 

  
 

3. nap: Érkezés az észak-angliai kikötőbe a reggeli órákban, majd továbbutazás a világörökséghez 

tartozó Hadrianus falához. A falat a rómaiak építették a sziget teljes szélességében a barbár kelta 

törzsek elleni védekezésül. Jó állapotban lévő maradványai Nagy-Britannia legjelentősebb római-

kori emlékét jelentik (UNESCO világörökség). A skót határt átlépve pihenő Jedburgh-ban a XII. 

századi apátság, a Jedburgh Abbey látványos romjainál. 

      



A következő programunk Sir Walter Scott birtokának, a Melrose városka melletti Abbotsford 

House festői szépségű kertjének és belső termeinek megtekintése (könyvtár, fegyver- és 

páncélgyűjtemény, az író dolgozószobája, történelmi ereklyegyűjteménye). Itt töltötte életének 

utolsó 20 évét a világhírű skót író, a történelmi kalandregény megteremtője. 

  
 

4. nap: Edinburgh, Skócia fővárosa 

A városnézés során megtekintjük az Edinburgh Castle-t, (skót koronázási ékszerek, Stone of 

Destiny, Mons Meg óriáságyú, Great Hall, St Margaret’s Chapel), majd végigsétálunk a Royal 

Mile-on, a műemlékekben gazdag főutcán: Tartan Weaving Mill, St Giles' Cathedral (Bogáncs-

kápolna), Museum of Childhood, a Skót Parlament épülete, Holyroodhouse Palota. Majd 

látogatást teszünk a világ egyik híresebb hajója, a Royal Yacht Britannia fedélzetén. Azokon a 

hajódeszkákon sétálhatunk, ahol nem is oly rég még maga II. Erzsébet vagy Vilmos herceg is járt. 

Az úszó palota állami utakra vitte a királyi családot, fogadásokat, banketteket is tartottak rajta a 

világ számos táján, egyszóval az Egyesült Királyság utazó nagykövete volt. (F: 8£/15£) 

  
 

5. nap: Első állomásunk látogatás egy whisky lepárlóban (Blair Athol Whisky Distillery (F: £ 5/7) 

ahol megismerkedhetünk a híres ital készítésével. Majd barangolás a skót Felföldön (Highland): 

meglátogatjuk a Loch Ness-i szörnyet, és az Urquhart Castle ormairól gyönyörködhetünk  a tóra 

néző mesés panorámában. Fort William után  megcsodáljuk a Brit-szigetek  legmagasabb  

hegycsúcsát, a Ben Nevist, majd utunkat a skót történelem misztikus és véres emlékű színtere, a 

Glencoe-szoros felé folytatjuk. Nagy-Britannia legszebb táján végighaladva gyakran megállunk 

fotózni, megcsodálni a panorámát.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
 

 



6. nap: „Szellemtúrára” indulunk, ellátogatunk Glamis Castle-ba, amely Skócia egyik legnagyobb 

és legfényűzőbb nemesi rezidenciája. Itt töltötte gyermekkorát az anyakirályné, II. Erzsébet 

édesanyja, és a várnak több híres kísértete is van. Shakespeare Macbeth című drámájának is ez az 

egyik véres helyszíne, láthatjuk a termet, ahol Duncan királyt meggyilkolták. Délután 

továbbutazunk a golf és Skócia védőszentjének városába, St. Andrews-ba. A gyönyörű fekvésű 

tengerparti városban meglátogatjuk a legendás katedrális romjait, megnézzük a híres 

golfpályákat és az ország legrégebbi egyetemét, ahol Vilmos herceg is tanult. Szabadidő, vásárlás 

a belvárosban.  

  
 

7. nap: Kirándulás a Trossachs Nemzeti Parkba, hajókázás a Loch Lomondon. Sétahajónk 

Skócia egyik legfestőibb falvából, Luss-ból indul, s átszeli Nagy-Britannia legnagyobb tavát. 

Végigmegyünk a nemzeti park legszebb útvonalán, többször megállunk rövidebb sétára, fotózásra. 

Megérkezünk Stirling-be, rövid városnézés, szabadidő, vásárlás. Napunk utolsó állomása a 

Falkirk Wheel (F: 7£/13£), Skócia első forgó hajóliftje, ahol hajóban ülve ki is próbáljuk ezt a 

forgózsilipet. Hazafelé megtekintjük a híres Forth Bridge-et. 

   
 

8. nap: Fort Williambe utazunk, ahol felszállunk a Jacobite Train-re (F: 25 £/ 35 £), vagy más 

néven a híres Roxfort Expresszre. Amint megindul a gőzös, vadregényes tájakon végighaladva 

gyönyörködhetünk a skót táj szépségeiben. A vonat áthalad a Glenfinnan Viadukton, amely a 

Harry Potter filmekben is látható. Utunk során megcsodálhatjuk a Ben Nevis-t, mely a Brit-szigetek 

legmagasabb hegye, majd megérkezünk Mallaig-ba. Sétálhatunk, megkóstolhatunk egy fish&chips-

et a tengerparti városkában, majd visszatérünk a Glencoe-szoroshoz, ahol gyalogosan is 

gyönyörködünk a skót hegyek panorámájában egy 2-3 órás könnyű túra során, festői tájakon 

haladva. 

  
 

 

 

 



9. nap: Kirándulás Stirling legmagasabb pontjára, ahonnan láthatjuk a legendás csatateret: Wallace 

Monument. Átkelve a skót határon ellátogatunk a szigetország második legnagyobb lakott várába - 

Alnwick Castle (F:7£/14£) -, ahol a Harry Potter-filmek több részét is forgatták. Délután 

Newcastle megtekintése, majd készülődés a kompátkeléshez. Éjszaka utazás Hollandiába, 4 fős 

kabinokban.  

 

   
 

10. nap: Érkezés a kikötőbe. Utazás folyamatosan, hazáig, várható érkezés késő este. 

. 

Részvételi díj: 158.500,-Ft /fő (18 éves korig). Felnőtt felár: 35 £ (18 éves kor fölött) 

Utasbiztosítás: 5.000,-Ft /fő 

 

Az ár tartalmazza a belépőket az aláhúzással jelölt helyeken, a többi látnivalónál (F)-fel tüntettük 

fel a gyermek és a felnőtt árakat.  

 

Érdeklődni lehet Petrány Erika tanárnőnél (pwerika0206@gmail.com vagy 20-217-0544) 
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