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Нью -Йорк

Вартість включає:
вироблення британської візи;
Авіа переліт Київ – Лондон - Київ (економ клас);
Готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в номері).
Майже у всіх готелях включені сніданки;
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до
аеропорту) на комфортабельному автобусі;
Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі у
Великобританії;
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму, окрім виділених курсивом;
Медична страховка від компанії ТАС.

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: харчування та вхідні квитки у місця, виділені
курсивом

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
день 1

день 2

Прибуваємо в Лондон, поселяємося в готель і рушаємо знайомитися зі
столицею!
Гуляємо історичним центром міста, де розташовані найвідоміші пам’ятки та
візитні карточки Лондона: годинник-вежа Біг-Бен та будівля
Парламенту, готичне Вестмінстерське Абатство, резиденція британської
королеви Букінгемський палац, Тауерський міст, а поруч з ним
середньовічний Лондонський Тауер, Трафальгарська площа та площа
Пікаділлі.
Завітаємо в один із лондонських пабів та поглянемо на місто з
висоти Лондонського Ока – це ж просто must-do в столиці Великобританії!

Лондон є не тільки фінансовою столицею Європи, де поєдналися історична та
королівська велич із сучасними бізнес-центрами, а також це надзвичайно
зелене місто із безліччю крутих парків. Тож наступна зупинка – це ГайдПарк. Чудове місце для прогулянки, де можна насолодитися природою та
погодувати місцевих пухнастих та пернатих.
Завітаємо до Британського музею, адже настільки різноманітного зібрання
історичних пам’яток з усього світу більше немає ніде! Тут Вам і єгипетські
мумії, знамениті кам’яні статуї із острова Пасхи, мармурові скульптури
Стародавнього Риму та Греції та багато іншого.

день 3

Виселяємося з готелю та прямуємо до історичного серця Великобританії –
графства Кент (1,5 год). Першою зупинкою на маршруті буде Рочестер –
затишне містечко, в якому на нас чекають:
Рочестерський замок і собор – основні візитні картки аутентичного
містечка;
Прогулянка головною вулицею, пронизаною атмосферою романів Чарльза
Діккенса;
За бажанням потрапляємо до корабельного музею (The Historic Dockyard
Chatham). Це повністю інтерактивний музей, де можна не тільки побачити
вражаючих розмірів субмарини, різноманіття човнів, а й потрапити
всередину більшості експонатів та відчути себе справжнім матросом або
піратом.
Далі прямуємо до одного із найдавніших міст графства Кентербері (40 хв).
Прогулюємося затишними вечірніми вуличками міста та поселяємося в
готель.

день 4

день 5

Починаємо знайомство з містом Кентербері з його головної пам’ятки –
Кентерберійського собору. Ця будівля побудована у готичному стилі є
основним англіканським храмом Англії.
Пройдемося повз величні ворота Крайст-Черч та потрапимо до головної
вулиці міста Хай Стріт. Ще раз відчуємо неповторну атмосферу
старовинного британського містечка, прогуляємося вздовж річки Стаур
та потрапимо на площу-ринок.
Виселяємося з готелю та прямуємо до міста Дувр (30 хв).
Сюди ми прибуваємо заради одного із найбільших замків в країні –
Дуврського, який отримав назву «Ключ до Англії» завдяки своєму
стратегічно важливому розташуванню.
Ще одне не менш вражаюче місце поблизу містечка Дувр - це Білі
скелі (White Cliffs of Dover). Вони служили морякам символом
наближення до берегів Англії. До речі, саме цим Білим скелям Англія
зобов'язана римською назвою «Альбіон» («albus» - «білий»). Побачити
Скелі Дувра – значить відчути давню ауру цієї країни.
Залишаємося на ніч в готелі містечка, а на ранок вирушаємо далі до
перлини графства Кент – замку Лідс Кесл! (40 хв)

Починаємо екскурсію замком Лідс, який ще називають «дамським
замком», так як з 1327 року він служив резиденцією багатьох
англійських Королев. Тут є можливість прогулятися залами та побачити
справжній побут королівських осіб тієї епохи.
Наступною зупинкою на маршруті буде Хевер Касл & Гарденс (50 хв) –
це мальовничий замок, оточений прекрасними садами та озером.
Резиденція, де провела своє дитинство королева Англії Анна Болейн,
трагічна історія якої відображена в експозиціях замку.
Далі рушаємо до містечка Еймсбері (2 год), де заселяємося в готель.

день 6

день 7

Відправляємося до Стоунхенджа! Заряджаємося енергією в
цьому дійсно магічному місці та користуємося нагодою доторкнутися
до однієї із наймістичніших загадок світу.
Після Стоунхеджа прямуємо до графства Сомерсет, в місто Бат,
яке входить в десятку найкрасивіших міст Сполученого Королівства.
Гуляючи по Бату, ми заглянемо на вулицю Королівського Півмісяця та
потрапимо до Римської Лазні (басейни із гарячими
мінеральними джерелами).

Рушаємо далі на північ Англії у містечко Йорк (4 год) - місто вікінгів,
побудоване на руїнах столиці північної провінції Римської Імперії. Тут ми
відвідаємо один із найбільших та вражаючих соборів Європи з
величезними вітражами!
По дорозі до кородону із Шотландією (2 год), відвідуємо замок Алнвік середньовічний замок, в якому знімали деякі сцени з фільму про Гаррі
Поттера. Також, подейкують, що саме він став прообразом знаменитиго
Хогвартсу!
Переїзд до Едінбурга (2 год) та поселення в готель.

день 8

день 9

Знайомимося зі столицею Шотландії - містом Едінбург:
завітаємо до Старого міста;
відвідаємо офіційну резиденцію британських монархів у Шотландії палац Голірудгауз. Саме тут провела своє правління 6 років сумно
відома Марія Стюарт;
попрямуємо до Едінбургзського замку, що неприступно розташувався
на скелі, всередині якого є безліч музеїв. Також звідси відкривається
неповторний вид на місто.

Виселяємося з готелю.
Прямуємо до аеропорту та вилітаємо в Бориспіль.
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