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GBK101/2022 SOÓS TÜNDE, BUDAPEST, VÁROSLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
REPÜLJÜNK SKÓCIÁBA! 

- SKÓCIA ÉRDEKESSÉGEI, REPÜLŐGÉPPEL, HELYI BUSSZAL, IFJÚSÁGI SZÁLLÁSON – 

2022.04.08-13. (6 NAP/5 ÉJ) 

 

1. NAP  2022.04.08. ÉRKEZÉS SKÓCIÁBA 
Indulás a reptérre, Budapestre. Érkezés Edinburghba, az esti órákban órákban (a menetrend változhat). Transzfer a 
szállásunkra, az edinburghi ifjúsági szállásra, útközben „bemelegítő” városnézés. 
 

2. NAP  2022.04.09. EDINBURGH, A FEKETE VÁROS 
Délelőtt a skót fővárosba, Edinburgh-ba látogatunk, ahol gyalogos városnézésen veszünk részt: St. Giles katedrális, Walter 
Scott-emlékmű. Látogatást teszünk az Edinburgh Castle-ban (F), ahol megcsodáljuk többek között a skót koronázási 
ékszereket és a Stone of Scone-t. Ezután a Royal Mile-on sétálhatunk, gazdag történelmi, illetve Harry Potter „legendájához” 
kapcsolódó emlékek nyomában, majd a csoport három program közül választhat: A; Felkereshetjük a skót uralkodó hivatalos 
edinburgh-i palotáját, a Palace of Holyroodhouse-t (F). B; ellátogathatunk a Whisky Heritage Museum-ba (F), ahol a 
whiskykészítés kulisszatitkait és a világ legnagyobb whisky-gyűjteményét láthatjuk. C; felkeressük a leith-i kikötőben horgonyzó 
HMY Britannia (F) hajót (helyi közlekedés!), amit II. Erzsébet királynő és családja évtizedekig használt utazásai során, majd 
visszaindulunk szállásunkra. 

 

3. NAP  2022.04.10. KIRÁNDULÁS A FELFÖLDRE 
Reggel a skót Felföldre indulunk. Ellátogatunk Atholl grófjának hófehér szellemkastélyához, a Blair Castle (F)-hoz. Érintjük 
a jakobita felkelés utolsó, 1746-os cullodeni csatájának helyszínét, majd továbbindulunk a Felföld fővárosa, Inverness felé. 
Megérkezünk a Loch Ness tóhoz, ahol talán a híres szörnnyel, Nessy-vel is találkozhatunk... A tavat Urquhart várából (F) 
tekintjük meg, mely valaha a Loch Ness legnagyobb erődítménye volt. Visszaúton a világ egyik legszebb helyén, a Glencoe 
völgyén keresztül megyünk vissza a szállásra. (a program az évszakoknak megfelelően változhat) 
 

 

4. NAP  2022.04.11. KÍSÉRTETEK, FELFEDEZŐK ÉS A GOLF NYOMÁBAN    
Délelőtt a kísértetkastélyként ismert Glamis kastély (F) megtekintése vár ránk, ahol II. Erzsébet királynő édesanyja, a 101 éves 
korában elhunyt Anyakirálynő született. Ezt követően Dundee városát keressük fel, azzal a Discovery (F) hajóval, mely a világ 
első kutatási célból épült hajójaként szolgált az Antarktisz feltérképezéséhez. Végül a golf hazájába, St. Andrews városába 
kirándulunk, ahol megcsodáljuk a csodálatos kisváros tengerpartját, az apátság romjait, az egyetem épületeit, illetve 
felkereshetjük azt a pubot is, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné először találkoztak. Érkezés vissza a szállásra. 
 

5. NAP  2022.04.12. TERMÉSZETI ÉS MÉRNÖKI CSODA 
Reggel indulás a Loch Lomondhoz, Nagy-Britannia legnagyobb tavához, ahol kis sétán túl egy hajókázásra (F) is sor kerül 
majd. Délután ellátogatunk az egész világon egyedülálló Falkirk Wheel-hez (F), ahol a kishajót, amiben ülünk, 24 méter 
magasba emelve emelik át két különböző szintkülönbségű csatorna között. Utolsó programpontként a Stirling felé magasodó 
kastélyt, az országrész legnagyobb várát tekintjük meg kívülről, ahonnan a William Wallace legendájának is emléket állító 
emlékmű is tökéletesen látható a páratlan szépségű Felföld kapujában. Gazdag programunk után térünk vissza a szállásra 
 

 

6. NAP  2022.04.13. A SKÓT FŐVÁROS TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI, BÚCSÚ 
Reggel ismét a skót fővárosba, Edinburgh-ba látogatunk, ahol gyalogos városnézésen, kiránduláson veszünk részt. Calton 
Hill, Holyrood Palace, Arthur’s Seat, szabadprogram. Délután a Dynamic Earth (F) 13 teremből álló, látványos előadását 
tekintjük meg, mely a Föld kialakulásával és a környezetünk titkaival kapcsolatos. Utolsó szabadidőnket követően indulunk a 
repülőtérre, esti járatunk (a menetrend változhat) az éjjeli órákban érkezik Budapestre. 

 

 

A programmódosítás jogát fenntartjuk. 
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RÉSZVÉTELI DÍJ IFJÚSÁGI SZÁLLÁSON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSSEL (40 FŐ) 
 

az indulás időpontja 2022.04.08. 

Alapár * 179.900 Ft 

Repülőjegy ** kb. 70.000 Ft 

Részvételi díj 249.900 Ft 
Feladott poggyász díja, elsőbbségi, VAGY 

10/20 kg-os feladható poggyász díja 
16.000 Ft VAGY 18.000 Ft/28.000 Ft 

útlemondási (storno) biztosítás, nem kötelező  
standard útlemondási biztosítás, a részvételi díj + poggyászdíj 2 %-a, 

COVID kiegészítésű útlemondási biztosítás, a részvételi díj + 
poggyászdíj 4,5%-a 

utasbiztosítás 6 napra, nem kötelező 2.500 Ft  4.200 Ft 

étkezés költsége a 6 napra (ebéd és vacsora) 35.000 - 40.000 Ft 

belépők 18 éven aluliaknak (F) kb. 130 GBP 

belépők 18 éven felülieknek (F) kb. 150 GBP 

 
* Az alapár díja tartalmazza: 5 éjszaka szállás ifjúsági szálláson kontinentális reggelivel 4-6-8-10-12 fő együttes elhelyezése 
mellett fürdőszobás szobákban, buszközlekedés az utazás teljes időtartama alatt, magyar nyelvű idegenvezetés a 6 napra. 
** Repülőjegy: retúr repülőjegy Budapest és Edinburgh között fapados járatra, illetékekkel, kis kézipoggyásszal (20*25*40 cm),  
 

 
 

• A kedvező árhoz a fapados járatoknál minimum 3 hónappal előre történő foglalás szükséges, konkrét nevekkel és 

időponttal. A jegyek nem módosíthatóak és nem visszaválthatóak. Ha valaki meggondolja magát, a jegy és a 

poggyász árát a légitársaság nem téríti vissza.  

• Amennyiben valaki nem a megadott határidőig fizeti be az előleg összegét, úgy a fenti részvételi díjat nem tudjuk 

garantálni. 

 

Bejelentkezési és befizetési határidő: 2021.12.03. 

Javasolt részletfizetési ütemezés: 

Jelentkezéskor: 70.000 Ft (repjegy kalkulált ára) + választott poggyász díja + igény szerint 
választott útlemondási (storno) biztosítás díja 
február 15-ig: 60.000 Ft 
április 15-ig: 60.000 Ft 
május 15-ig: 59.900 Ft 
június 15-ig: belépők valutában + igény szerint utasbiztosítás + az étkezés költsége  
Összesen: 249.900 Ft + választott poggyász + belépők + biztosítások + étkezés költsége 

 
ADATOK A HAVI RÉSZLETEK BANKI ÁTUTALÁSÁHOZ:  
OTP: 11713005-20605346-00000000  
Kedvezményezett: Challenge Hungary Kft  

Közlemény: „GBK101/2022, utas neve: ………………….” 

 


