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SZKOCJA – zielone doliny i wrzosowiska + 

wyprawa na Szetlandy i Orkady 
 

Szkocja to jedna z czterech części składowych Zjednoczonego Królestwa – 

określana jest najczęściej jako kraina zamków, whisky i golfa… Jest to także 

owiana aurą tajemniczości ojczyzna słynnego potwora z Loch Ness. Szkocja 

kojarzy się z dudziarzami, ubranymi w narodowy kilt, owczarkiem szkockim 

collie i narodową potrawą – haggis.  

Szkocja oferuje malownicze, często wręcz bajkowe, bardzo urozmaicone krajobrazy, otwartą przestrzeń, otulone 

śniegiem szczyty górskie, zielone doliny, urokliwe wrzosowiska… To dość surowa, ale z pewnością bardzo 

piękna, kraina. 

 

Trasa: Edynburg – Dunfermline Abbey – Lower Largo – St. Andrews – Dundee – P.N. Cairngorms – Balmoral 

Castle – Glenfiddich – Aberdeen – Clickimin Broch – Viking Unst – Herma Ness – Muness Castle – Lerwick – 

Jarlshof - St Ninian’s Isle – Maes Howe – Ring of Brodgar – Skara Brae – Kirkwall – Stromness – Thurso – 

Inverness – Loch Ness – Urquhart Castle – Eilean Donan Castle – Skye Bridge – Portree – Dunvegan – Mallaig 

– Fort William – Glen Coe – Inverawe Smokehouse – P.N. Trossachs – Loch Lomond – Glasgow. 

Największe atrakcje: 

 Edynburg i Glasgow – dwa największe, dynamiczne szkockie miasta, w których historia przeplata się z 
nowoczesnością 

 Szetlandy i Orkady – najdalej na północ zamieszkałe wyspy Zjednoczonego Królestwa 

 Dunfermline Abbey – historyczne opactwo, miejsce spoczynku wielu królów Szkocji 

 Dundee – miejsce początkowe dla wielu wypraw badawczych – w tym RRS Discovery 

 P.N. Cairngorms i Zamek Balmoral – ulubiona letnia rezydencja Rodziny Królewskiej 

 Wizyta w destylarni szkockiej whisky i w zakładzie produkującym beczki 

 Legendarne jezioro Loch Ness – spotkanie z Nessie i Zamek Urquhart 

 Zamek Eilean Donan – sceneria dobrze znana z wielu filmów fabularnych z akcją rozgrywającą się w 
Szkocji 

 Mallaig – typowa, szkocka osada rybacka 

 Glen Coe – czyli Dolina Łez – miejsce historycznej masakry, związanej z odwieczną rywalizacją dwóch 
klanów 

 

PROGRAM WYJAZDU 

Dzień 1 Warszawa – Edynburg (-/-/-) 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Edynburga. Po wylądowaniu transfer do hotelu, nocleg. 

Dzień 2 Edynburg (S/-/-) 

Zwiedzanie miasta. W programie: zamek Edinburgh Castle, imponująca twierdza, górująca nad miastem. Na 

zamku znajdują się najcenniejsze pamiątki, związane z historią Szkocji, m.in. insygnia koronacyjne oraz „Stone 

of Destiny”, kamień, na którym koronowali się szkoccy królowie. Spacer średniowieczną ulicą Royal Mile, 

łączącą zamek z pałacem Holyrood House, w którym mieszkała niegdyś Maria Stuart, a obecnie rezyduje 

Królowa Elżbieta II podczas pobytów w Edynburgu. Zawitamy także do katedry St. Giles (Św. Idziego), będącej 

głównym kościołem w mieście, z charakterystyczną kopułą w kształcie korony i kaplicą, dedykowaną zakonowi 

Rycerzy Ostu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg w Edynburgu. Opcjonalnie, istnieje możliwość 

zorganizowania wieczoru szkockiego: „Taste of Scotland” – ze szkocką muzyką, degustacją różnych gatunków 

whisky i kolacją, składającą się z typowych dań kuchni szkockiej. Koszt uczestnictwa: ok. 65 GBP / os. 
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Dzień 3 Edynburg – Dunfermline Abbey – Lower Largo – St. Andrews – Dundee (S/-/-) 

Opuszczamy Edynburg i udajemy się na zwiedzanie Dunfermline Abbey – historycznego opactwa,  

w obrębie którego byli chowani królowie Szkocji. Następnie wyruszymy do St. Andrews, gdzie mieści się 

najstarszy uniwersytet Szkocji, bardzo popularny wśród arystokratycznych rodzin brytyjskich. Po drodze 

zatrzymamy się na krótko w Lower Largo, wiosce rybackiej, z której w świat wyruszył pierwowzór Robinsona 

Crusoe. W St. Andrews – spacer po mieście i postój przy najsłynniejszym polu golfowym świata – Old Course. 

Dalej, udamy się do Dundee, mista zlokalizowanego w ujściu rzeki Tay, nad Morzem Północnym. Podczas 

rewolucji przemysłowej, w Dundee rozwinął się przemysł jutowy oraz powstało imperium wydawnicze D.C. 

Thompsona. Ogromnej skali sięgnęła także produkcja dżemu pomarańczowego. Miasto słynie jako miejsce, 

skąd wyruszyło wiele wypraw badawczych – m.in. statek „Discovery”, Roberta Scotta. Można go dziś oglądać 

przy nabrzeżu Craig. Innym, ciekawym statkiem, który dziś możemy zobaczyć w Dundee, jest „Jednorożec”, 

czyli najstarszy, zdatny do służby, brytyjski statek wojenny. Przemysłowe dziedzictwo miasta, jak i sztukę z 

okresu wiktoriańskiego, można podziwiać w Muzeum McManus. 

Dzień 4 P.N. Cairngorms – Balmoral Castle – Speyside Cooperage – Glenfiddich – Aberdeen (S/-/-) 

Udamy się na teren Parku Narodowego Cairngorms, największego pod względem powierzchni, parku 

narodowego Wielkiej Brytanii. Znajduje się on w górach Cairngorms, w regionie Highlands. Na terenie parku 

dominują skaliste wrzosowiska oraz tereny o charakterze górskiej tundry. Szczególnie cenne są liczne gatunki 

ptaków, które mają tutaj swoje stanowiska lęgowe. Ogółem, na terenie parku żyje 25% zagrożonych gatunków 

zwierząt i roślin w Wielkiej Brytanii. Celem naszej wizyty będzie Zamek Balmoral – zbudowany w XV wieku, 

stanowiący ulubioną, letnią rezydencję Rodziny Królewskiej. Zamek można zwiedzać tylko pod nieobecność 

Gospodarzy – czego, oczywiście, nie można zagwarantować. Następnie, czeka nas przejazd do regionu 

słynącego z whisky. Zwiedzimy destylarnię „Glenfiddich Distillery”, gdzie zapoznamy się z procesem 

powstawania single malt whisky. Zobaczymy także „Speyside Cooperage” – zakład produkujący beczki do 

przechowywania słynnego trunku. Przejazd do Aberdeen i zakwaterowanie na statku skąd wyruszymy w rejs ku 

majestatycznym Szetlandom. Nocleg na statku w wygodnych kajutach.  

Dzień 5 Clickimin Broch – Viking Unst – Herma Ness – Muness Castle  (-/-/-) 

Zaokrętowanie w Lerwick i wykwaterowanie ze statku. Tego dnia udamy się do Clickimin Broch usytuowanego 

nad brzegiem jeziora Loch of Clickimin. Dawniej jezioro to było połączone z morzem, więc było to idealne 

miejsce do osiedlenia się ludności. Znajdują się tutaj pozostałości po osadzie budowanej 3000 lat temu. 

Zobaczymy pozostałość bo budowli zwanej Broch – była to wieża mieszkalna o wysokości 12 metrów, 

zbudowana z samego kamienia, bez cementu, czy nawet gliny. Dalej udamy się w kierunku Herma Ness – 

najdalej na północ wysuniętego przylądka Szetlandów. Przeprawa promowa na wyspę Unst, która jest najdalej 

na północ, zamieszkałą wyspą Szkocji a tym samym całego Zjednoczonego Królestwa. Przejazd do Viking Unst, 

gdzie zobaczymy zrekonstruowany dom wikingów oraz ich łudź czyli drakkar. Spotkanie z malowniczym Herma 

Ness – gdzie w okresie lęgowym można spotkać nawet i 50 tysięcy par maskonurów. To właśnie tutaj 

zobaczymy 170 metrowe klify piętrzące się z wody, słynną latarnie morską Muckle Flugga, a także kuce 

szetlandzkie. Następny punkt programu to Muness Castle czyli ruiny malowniczo położonego zamku z  XVI 

wieku. Tego dnia udamy się jeszcze do Frankie’s Fish & Chips – najsłynniejszej tego typu restauracji na 

Szetlandach, która została uznana za najlepszy w całym Zjednoczonym Królestwie – National Fish & Chip 

Awards 2015. Polecamy szczególnie małże w sosie czosnkowym i oczywiście rybę! 

Dzień 6 Lerwick – Jarlshof - St Ninian’s Isle (S/-/-) 

Po śniadaniu odwiedzimy muzeum Szetlandów, który w doskonały sposób oddaje dziedzictwo i kulturę tych 

wysp od prehistorii po dzień dzisiejszy. Następnie przejazd do Jarlshof, gdzie zobaczymy jedno z 

najsłynniejszych stanowisk archeologicznych. W tym jednym miejscu znajdziemy pozostałości po domach z 
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okresu Neolitu (4700 lat temu), domy z okresu Brązu (4000 lat temu), domy z okresu Żelaza (2500 lat temu) 

pozostałość po wieży Broch (2000 lat temu), tzw. długie domy wikingów (1200 lat temu), średniowieczną farmę, 

oraz ruiny rezydencji z 1593 roku. Wszystko bardzo dobrze zachowane i zadbane. Następnie udamy się na 

wyspę św. Niniana, gdzie naszym oczom ukaże się Tombolo czyli plaża, która nie leży wzdłuż brzegu morskiego 

lecz niejako w jego poprzek. Plażą można przejść ze stałego lądu na wyspę suchą stopą. Powrót do Lerwik skąd 

późnym popołudniem, przy zachodzie słońca udamy się w rejs na Orkady. 

Dzień 7 Maes Howe – Ring of Brodgar – Skara Brae – Kirkwall – Stromness (S/-/-) 

Tego dnia będziemy podziwiać malowniczo położone miasto Kirkwall – stolicę Orkadów, gdzie zobaczymy m.in. 

katedra św. Magnusa i ruiny pałacu Przejazd do Maes Howe (UNESCO), gdzie zobaczymy neolityczny kurhan z 

komorą grobową, do której prowadzi kilkumetrowe wąskie przejście. Został on zbudowany ok. 5000 lat temu 

czyli jeszcze przed powstaniem piramid egipskich. Warto wspomnieć, że świątynia wybudowana jest w jednej 

linii, z oddalonymi o kilometr słynnymi kamieniami Stones of Stennes, które miały charakter rytualny. Następnie 

udamy się do miejsca w którym zobaczymy Ring of Brodgar – kamienny krąg, oryginalnie zbudowany z 60 

kamieni, z których do dziś stoi 27. Powstał pomiędzy 2500 a 2000 r. p.n.e. i jest największym, ostatnim 

budynkiem neolitycznym, który można podziwiać na Orkadach. Malowniczo położony między jeziorami krąg, 

stanowił dawniej miejsce kultu. Tego dnia zwiedzimy także Skara Brae, czyli neolityczną wioskę, licząca 5000 

lat. Wioska jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów z epoki kamiennej. Przejazd do Stromness, nocleg na 

Orkadach.  

Dzień 8 Inverness – Loch Ness – Urquhart Castle – Eilean Donan Castle – Skye Bridge (S/-/-) 

Ostatnie chwile na Orkadach, przejście na statek i rejs na stały ląd do miejscowości Thurso. Przejazd do 

Inverness. Spacer po mieście, położonym w górach, nad rzeką Ness, wypływającą ze słynnego jeziora Loch 

Ness. W mieście warto zobaczyć przede wszystkim Zamek (Inverness Castle), w którym znajduje się siedziba 

Sądu. Ponadto, ze wzgórza, na którym wznosi się Zamek, można podziwiać urokliwą panoramę miasta. 

Przejazd nad owiane aurą tajemniczości, jezioro Loch Ness, które według miejscowych podań, jest domem 

Nessie – słynnego „Potwora z Loch Ness”. Następnie zobaczymy ruiny średniowiecznego zamku – Urquhart 

Castle, wzniesionego w dawnej osadzie Piktów. Dalej, zwiedzać będziemy Eilean Donan Castle, najczęściej 

fotografowany spośród szkockich zamków, który występuje w wielu filmach, których akcja rozgrywa się w 

Szkocji. Kolejnym celem naszej podróży będzie malownicza wyspa Skye – druga, co do wielkości wyspa 

Szkocji. Na jej obszar wjedziemy mostem Skye Bridge.  

Dzień 9 Portree – Dunvegan Castle – Mallaig – Fort William – Glen Coe (S/-/-) 

Zwiedzać będziemy Dunvegan Castle, najdłużej nieprzerwanie zamieszkany zamek w Szkocji, który od ponad 

800 lat jest siedzibą klanu MacLeod. Zamek usytuowany jest na skale, nad brzegiem Loch Dunvegan – słynie 

głównie z przepięknych otaczających go ogrodów. Opcjonalnie: istnieje możliwość zorganizowania rejsu po 

jeziorze i podziwiania jego walorów przyrodniczych. Dodatkowy koszt: ok. 20 GBP/ os. Wyspę opuścimy na 

promie, udając się do Mallaig. Dalsza trasa powiedzie przez Fort William, w stronę majestatycznej doliny Glen 

Coe (Dolina Łez), gdzie w 1692 roku rozegrała się tragedia, obecnie znana jako masakra z Glen Coe. 

Członkowie klanu MacDonaldów zostali zamordowani przez goszczących u nich członków klanu Campbellów. 

Był to finał odwiecznej rywalizacji obu klanów i  walki o wpływy na zmieniających się dworach królewskich. 

Nocleg w rejonie doliny Glen Coe. 

Dzień 10 Glen Coe – Inverawe Smokehouse – P.N. Trossachs – Loch Lomond – Glasgow (S/-/-) 

Naszym pierwszym przystankiem będzie wędzarnia łososia – Inverawe Smokehouse. Tam zapoznamy się z 

procesem wędzenia łososia, jak i czeka nas degustacja. Następnie, pojedziemy przez Trossachs (region Roba 

Roya i Williama Wallace’a) i dalej na południe – wzdłuż malowniczego jeziora Loch Lomond. Dotrzemy do 

Glasgow, największego miasta Szkocji, położonego nad rzeką Clyde, uchodzącego za jej komercyjną stolicę. 
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Udamy się na George Square – główny plac, wraz z otaczającymi go, wielkimi budynkami administracyjnymi. 

Zobaczymy Glasgow School of Art – arcydzieło architektoniczne w stylu Art Nouveau. Wejdziemy do Katedry St. 

Mungo, będącej średniowieczną świątynią, posiadającą katedralną kryptę z grobem swojego patrona – św. 

Mungo, założyciela pierwotnej kaplicy w tym miejscu. W miarę dostępności czasu możliwość zajrzenia do 

Muzeum i Galerii Sztuki Kelvingrove (najstarsze muzeum w Szkocji, szczycące się jednym z największych 

zbiorów sztuki w Europie) lub spaceru po Ogrodzie Botanicznym. Transfer do hotelu, nocleg w Glasgow. 

Dzień 11 Glasgow – Warszawa (-/-/-) 

Przejazd na lotnisko, odprawa bagażowa, wylot do Polski według rozkładu. 

Termin:  11.08 – 21.08.2019 r.   Cena: 8 790 zł 

Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Edynburg,  Glasgow / Warszawa,  

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne, 

 08. noclegów w hotelach 3*, na Szetlandach 01. nocleg w sprawdzonym, wysoko ocenianym hotelu 
klasy turystycznej (dopłata do pokoju 1-os. 450 EUR z wyłączeniem nocy na statku podczas rejsu na 
Szetlandy), 

 podczas rejsu na Szetlandy nocleg w kajutach 2-os., 

 rejs statkiem na trasie Szetlandy – Orkady, 

 rejs statkiem na trasie Orkady – Thurso, 

 wyżywienie zgodnie z programem (8 śniadań),  

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko,   

 transfery, przejazdy oraz przeprawy promowe podczas zwiedzania, 

 atrakcje i wycieczki – zgodnie z programem, 

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wylotową z Wielkiej Brytanii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  
 

Cena nie obejmuje:  

 innych posiłków oraz napojów do posiłków,  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 200 EUR / os.), 

 programu fakultatywnego, 

 napiwków i wydatków osobistych, 

 opłat za fotografowanie i filmowanie, 

 składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 zł. 
 

UWAGI – Kalkulacja została przygotowana przy założeniu 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się 

zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 

Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach 

biletów wstępu. 
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