
           INCURSIUNE IN SCOTIA- 
             „Un taram al legendelor”      
                                                         Perioada: 28 iulie – 07 august 2016

Ziua 1 (28.07) BUCURESTI-GLASGOW

Intalnire la ora 05:30, pentru imbarcare la aeroportul Henri 
Coanda, pe cursa BLUE AIR 0B 141, decolare la ora 07:25. 
Sosire pe aeroportul GLASGOW INTERNATIONAL, la ora 
09:25, unde veti fi asteptati la poarta de reprezentantul local. 
Glasgow ramâne cel mai mare centru industrial al Scoţiei, inima 
culturii şi civilizaţiei scoţiene, un oraş viu, pasional chiar, cu o 
atmosferă unică. Este surprinzător, sofisticat, clasic, arhaic, 
melancolic şi vibrează de minunatul spirit al nemuritoarei Scoţii. 
Vizita la: Catedrala Glasgow, cea mai completa catedrala a 
Scotiei. Este vorba de o ciudata dubla biserica dedicata Sf. 
Mungo. Prima piatra pentru temelia bisericii s-a pus in prezenta 
Regelui David I in 1136. Prezenta cladire a fost consacrata in 
1197 si completata in sfarsit 300 de ani mai tarziu si a rezistat 
atacurilor din timpul Reformarii - care a distrus atatea biserici 
scotiene - din moment ce negustorii din Glasgow au protejat-o; 
Piata George, Turnul Clopotnita ce are 127 m înaltime, se roteste 360 grade de la baza la vârf, ajungand 
astfel în Cartea Recordurilor. Are aspectul unei aripi de aeronava stând vertical. Seara terminata (optional) intr-
un PUB scotian cu specific. Transfer catre hotel. Cina si cazare. Cazare la Hotel Metropole 4* sau similar in 
GLASGOW

Ziua 2 (29.07) GLASGOW –EDINBURGH-GLASGOW

Dupa micul dejun, ora 09:00 – Zi dedicata  orasului 
EDINBURGH- capitala SCOTIEI si totodata un foarte frumos 
oras scotian. Incepem turul in partea sudica a orasului, unde se 
afla Centrul Vechi,care se intinde de-a lungul puntii Royal 
Mile si a parcului Holyrood; in partea nordica intre castel si 
portul Leith se afla Orasul Nou, cartier ce dateaza din sec al 
XVIII-lea. Catedrala St. Giles este cea mai importanta 
biserica din Edinburgh, construita in sec al XVII- lea si 
restaurata in sec al XIX-lea (intrare libera). La fel ca si Roma, 
Edinburgh este construit pe 7 coline. Deasupra strazii 
Princess, principala strada de shopping, se afla una din cele 
mai importante atractii-Castelul Edinburgh.Orasul este plin 
de cultura ,cladiri cu o arhitectura uimitoare si locul in care se 

afla una din cele mai prestigioase universitati din Regatul Unit al Marii Britanii.Transfer inapoi in GLASGOW 
pentru cina si cazare la Hotel Metropole 4* 

Ziua 3 (30.07) GLASGOW-PERTH-PITLOCHRY-INVERNESS

Mic  dejun  scotian  (ora  09:00)  !! Apoi  pe  „Drumul  whisky-ului”
In aceasta  zi  vom pleca spre Invernesse si  vom urma „ Malt  Whisky 
Trail” (Drumul whisky-ului), incluzand vizite la cateva dintre cele mai 
faimoase distilerii din zona. Ne oprim la Dufftown, capitala whiskey-ul 



scotian.  Aici vom visita distileria Glenfiddich in nordul orasului, locul unde se fabrica Glenfiddich Single 
Malt, campionul scotian si unul din cele mai vandute whisky-uri din lume. Apoi plecare spre NORD traversand 
celebrul  FORTH ROAD BRIDGE inaugurat de REGINA in 1964, fiind cel mai lung pod de acest fel din 
intreaga EUROPA.

Se ajunge  la  PERTH – cunoscut  ca  adevarata  „poarta”  de 
intrare in Tinuturile de Sus (The HIGHLANDS). Se viziteaza 
SCONE PALACE (palatul SCONE), apoi se continua drumul 
prin  PITLOCHRY  (pauza  pentru  pranz)  spre  faimoasa 
Distilerie  EDRADOUR,  avand  prima  sansa  de  a  degusta 
extraordinarul  WHISKEY  scotian,  in  timp  ce  se  asculta 
explicatiile  procesului  fabricarii  binecunoscutei  bauturi  din 
malt , asanumita „water of life” !
Drumul continua apoi catre Inverness prin Elgin si Nairn, cu 
superbele  sale  plaje  de  nisip  si  oprire  la  Clava Cairns, 

mormant de tip circular datand din Epoca Bronzului. Astazi, vom trece si pe langa ruinele Catedralei Elgin, 
una dintre cele mai frumoase cladiri medievale din Scotia, cu multe caracteristici arhitecturale deosebite, multe 
dintre ele datand din secolul al 13-lea. Apoi se trece prin frumoasa statiune montana AVIEMORE (stop pentru 
foto)  si  se  ajunge in  INVERNESS –  capitala  „HIGHLANDS”.Cina  si  cazare  la  hotel  THISTLE 3*  sau 
similar. 

Ziua 4 (31.07) INVERNESS-INVEREWE GARDENS-INVERNESS

Dupa un mic dejun scotian opulent, se efectueaza o relaxanta 
excursie in „inima” HIGHLANDS...mai intai spre nord pana 
la Cascadele lui ROGIE, apoi spre est la Poolewe pentru 
vizitarea incantatoarelor gradini. Ne intoarcem in 
INVERNESS pe coasta de vest, poate cea mai frumoasa 
coasta scotiana. Cina si cazare la hotel THISTLE 3* sau 
similar.

Ziua 5 (01.08) INVERNESS -LOCH NESS-FORT WILLIAM

Mic dejun. Plecare (ora 09:00) din Inverness (nu inainte de a vizita celebra JAMES PRINGLE WOOLEN 
MILL- o adevarata fabrica de suveniruri scotiene) cãtre Loch Ness, resedinta celebrului monstru misterios. 
Relatari cu privire la un monstru acvatic, ce traieste in Loch Ness, Scotia, dateaza de acum 1500 de ani dar 
legenda moderna s-a nascut abia pe 2 mai 1933 cand a fost publicata stirea ca acest monstru a fost vazut.Un 
cuplu a sustinut ideea ca monstrul era pe mal, traversand drumul de pe tarm. In anii ‘60 mai multe universitati 
britanice au organizat expeditii la Loch Ness, utilizand un sonar pentru a cerceta adancurile. Nu a fost 
descoperit nimic concludent dar un semn de intrebare ramane fiindca la fiecare expeditie, operatorii sonarului 
au detectat imense obiecte subacvatice care se miscau, fenomen pe care nu l-au putut explica.In 1975, 
Academia de Stiinte Aplicate din Boston a combinat sonarul cu fotografia subacvatica. Dupa ce au facut 
fotografia, au marit-o zarind posibila inotatoare imensa, creatura asemanatoare unui plesiozaur. Cercetari se fac 
in continuare, entuziasmul turistilor si al investigatorilor profesionisti sau amatori neputand fi stavilit. 

Excursia se incheie cu vizita la  ruinele castelului Urquhart, care are o lunga si povestita istorie si este direct 



implicat in povestea ce a dus la filmul "Inima Neinfricata". Castelul a fost cucerit de catre Edward I al Angliei, 
apoi recucerit de catre Robert Bruce. De-a lungul secolelor, Urquhart a fost asediat de multe ori.  Cazare si cina 
la Hotel BEN NEVIS 4* sau similar in FORT WILLIAM

Ziua 6 (02.08) FORT WILLIAM-ISLE OF SKYE-FORT WILLIAM
Mic  dejun,  urmat  de  deplasare  cãtre  superba  Insula  SKYE...vom 
calatori mai intai cu ferry de la MALLAIG la SKYE (o jumatate de 
ora)...apoi trecere prin tinutul cascadelor si  a  apelor „caraibiene” de 
culoare turcoise, dintre stanci, adevarate bijuterii naturale Armadale si 
Dunvegan...apoi  vizitam  capitala  insulei  –  Portree.  Traversare  spre 
KYLEAKIN spre noul pod care face legatura cu partea continentala, 
vizitam castelul EILEAN DONAN , trecand prin incantatorul KYLE of 
LOCHALSH.  Ne  intoarcem  pentru  cina  si  cazare  la  hotelul  BEN 
NEVIS 4* sau similar in FORT WILLIAM

Ziua 7 (03.08) FORT WILLIAM- GLENCOE-LOCH LOMOND – ABERDEEN

Mic dejun. Trecem trecatoarea ultrapanoramica de la GLENCOE, locul a numeroase batalii de-a lungul istoriei  
si ajungem pe malul faimosului lac LOMONS pentru clipe binemeritate de relaxare. Apoi reurcam spre orasul-
port ABERDEEN pentru a reaintalni marea (pe drum vizita la ST ANDREWS CASTLE & CATHEDRAL- 
ruine datand inca din sec XIII). Cina si cazare hotel MENZIES DYCE 3* sau similar  

Ziua 08 (04.08) ABERDEEN

Mic dejun. Zi de scurt tur al orasului, urmat de plimbare pe faleza si relaxare pe plaja. Timp liber si pentru  
shopping. Cina si cazare ABERDEEN – hotel MENZIES DYCE 3* sau similar

Ziua 9 (05.08 ) Intoarcere spre EDINBURGH prin DUNDEE
Dupa micul dejun scotian, trecerea podului TAY spre DUNDEE, orasul DISCOVERY si scurt tur, urmat de 
vizita la Montrose a „House of Dun & Montrose Basin Nature Reserve” – o casa GEORGIANA pastrata 
excelent si construita inca din anul 1730. Seara cina si cazare in EDINBURGH, la hotel LIVINGSTONE 3* 
sau similar



Ziua 10 (06.08) O ultima Incursiune in lumea misterioasa  a castelelor Scotiei

Mic dejun. Excursie (plecare ora 09:00)  de o zi in  jurul castelelor. Prima oprire va fi la Castlelul Stirling, 
unul dintre cele mai reprezentative din punct de vedere istoric si arhitectural este situat pe o stanca ce 
strajuieste oraselul Stirling, valea Raului Forth si imprejurimile. La Castelul Stirling in 1543 s-a desfasurat 
ceremonia incoronarii Reginei Maria. Se spune ca acest castel este bantuit de o frumoasa doamna imbracata in 
roz, pe care unii au recunoscut-o ca fiind insasi regina. Holul principal al acestuia a fost de curand restaurat iar 
centrul vizitatorilor are o prezentare audio-vizuala foarte reusita redand episoade importante din istoria tarii. 
Principalele costructii ale castelului provin din secolele XV si XVI. Continuati via Dundee, pana la Balmoral 
Castle, principala resedinta de vara a familiei regale britanice, proprietate cumparata de regina Victoria , 
amplasata in mijlocul peisajelor magnifice ale Vaii Deeside. Veti vizita gradinilie superbe si expozitiile intr-un 
tur audio ghidat. Castelul regal Balmoral, o constructie extinsa pe mai bine de 260 de kilometri patrati ai unei 
mosii din zona Aberdeenshire. Proprietatea a fost un cadou al Printul Consort Albert pentru sotia sa, Regina 
Victoria si in prezent este folosita ca resedinta regala de vara. Castelul Glamis  este castelul copilariei Reginei 
Mame, dar si locul unde s-a nascut Printesa Margareta. Istoria acestui castel se pierde in negura timpului, insa 
se stie ca a fost locuinta celui mai nepopular rege al Scotiei, MacBeth. Numele acestui castel vine de la Lady 
Janet Glamis, care a fost acuzata de practici vrajitoresti de catre Regele James V. Se spune ca de la moartea 
acesteia castelul este bantuit. Cel mai mare mister de aici este Camera care Lipseste: fereastra acestei camere 
poate fi observata din exterior, insa nu exista o intrare in camera, iar dinauntru fereastra respectiva este zidita. 
Transfer si cazare la Hotel LIVINGSTONE 3* sau similar in EDINBURGH

 Ziua 11 (07.08) EDINBURGH –GLASGOW- BUCURESTI
Check out ora 07:00 Transfer - 40 km spre Aeroportul international din GLASGOW – decolare cursa BLUE 
AIR ora 10:10. Sosire in Bucuresti la ora 15:45.Welcome home!!

TARIFE: 
1.495 EURO/persoana in camera dubla

1.995 EURO/ camera single 
Tariful include: 

− bilet de avion Bucuresti-GLASGOW-Bucuresti, compania BLUE AIR (taxe de aeroport si de bagaj cala 



incluse) ;
− transferuri si tururi conform programului;
− 10 nopti cazare cu mic dejun si cina - hoteluri de 3-4 stele conform program;
− asistenta ghid HOBBY TOUR.
− ghid local vorbitor de Lb Engleza.

Tariful nu include:
− asigurarea de sanatate si asigurarea STORNO;
− alte mese si servicii in afara celor mentionate in program.

Important: Tariful ramane neschimbat in conditiile in care grupul este alcatuit dintr-un minim de 20 de turisti!


