
WIELKA BRYTANIA „City Break: Edynburg” 

BBIIUURROO  PPOODDRRÓÓŻŻYY  BBEESSKKIIDDYY  TTRRAAVVEELL 
UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660066  778866  221133  

ee--mmaaiill::  rreezzeerrwwaaccjjee@@bbeesskkiiddyyttrraavveell..ccoomm..ppll   
www.beskidytravel.com.pl     www.zbojnickie.pl 

 
 

 
Wycieczka lotnicza / objazdowa 4 dniowa: Edynburg - szaleństwo w wielkim mieście! 

 
TRASA PODSTAWOWA Lotnisko Kraków (Balice), Katowice (Pyrzowice) – Edynburg – lotnisko. 

UWAGA! Możliwość zorganizowania przejazdu autokarem z Żywca 
do Krakowa / Katowic na lotnisko i z powrotem. Cena: ok. 50 zł / os. 
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość 
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro. 

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 2250 zł/os. 

Oferta zawiera: -przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)  
-bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje 
możliwość dopłaty do dużej walizki)  
-transfer lotnisko - hotel - lotnisko  
-transfer busem/autokarem w 3 dniu wycieczki  
-zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 
- wyżywienie: 3 śniadania  
-opieka licencjonowanego pilota  
-ubezpieczenie podstawowe AXA (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i 
bagaż do 1.000 zł) 

-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup). 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 95-105 £ 
(w zależności od wielkości grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy 
komunikacją miejską podczas realizacji programu, wjazd na punkt 
widokowy, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich 
rezerwacji (Zamek, Britannia, Kaplica Rosslyn) oraz lokalnych 
przewodników. Opcje dla chętnych (wizyta w Whisky Heritage Centre) 
są dodatkowo płatne. Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł 
/ os. 
Informacje dodatkowe: 
-dopłata do pokoju 1-osobowego +720 zł  
-zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł  
-gwarancja niezmienności ceny +60 zł 
Ważne informacje: 

- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty 
programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach 
muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym) 
- Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w 
Edynburgu po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer 
lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy 
- Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, 
przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską  
- W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, 
zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety śniadaniowe  
- Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub 
przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej drogą 
mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart 
pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem zostanie wysłane 
potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i 
przekazania dokumentów. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

 
Dzień 1  
 
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, 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. Przejście przez Victoria Street, gdzie w zabudowanie doskonale widać kolejne etapy 
budowy miasta na Grassmarket – dawne miejsce publicznych egzekucji, dziś urokliwy placyk otoczony 
zabytkowymi budynkami. Holyrood Palace – oficjalna siedziba brytyjskich władców (zwiedzanie  
z zewnątrz) i nowoczesny, 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. 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 (cena piwa to ok. 4 £/pintę)  
 
W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów szkockiej kuchni, np. haggisu – 
tradycyjnego przysmaku z owczych podrobów, o którym Szkoci piszą wiersze i który ma swoje własne 
święto (ok. 10 £); fish&chips, które w Edynburgu podaje się z puree z zielonego groszku (ok. 12-15 £); 
szkockiego deseru cranachan na bazie bitej śmietany, płatków owsianych i owoców (ok. 5 £) czy 
kanapek z wieprzowiną w Oink – ulubionym barze mieszkańców Edynburga (ok. 3-7 £).  
 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Edynburgu to 
ok. 15 £). Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 
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Dzień 4  
 
Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.  
 
Informacja o bagażu: 
 
Cena naszych wycieczek zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 
operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy 
fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, 
nożyczki, itp.). Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i 
terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki – 
po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. 
 
Rezerwacja miejsc w samolocie: 
 
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair, nie jesteśmy w stanie 
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość 
wykupienia miejsc w samolocie w opcji standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). Wykupienie 
miejsc premium w zależności od dostępności na danym locie – szczegóły w zakładce Linie Lotnicze. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, 
peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: MTX/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 


