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На поїзді Royal Scotsman через Шотландію
Країна: Великобританія

Тривалість туру: від 3 днів / 2 ночей

Актуальність туру: весь рік

Програма розрахована: за 2 осіб

Опис:

Шотландія — найкрасивіша країна планети за версією рейтингу компанії Rough Guides. Природа, яка сама проситься в 

об’єктив, мальовничі замки, озера, дикі пляжі та гори — усе це краще побачити на власні очі. З того моменту, як поїзд 

Royal Scotsman вирушає з Единбурзького вокзалу Веверлі, ви відкриваєте для себе Шотландію у всій ї ї незвичайній красі. 

Не поступається країні й атмосфера самого поїзда: розкіш, смак і свято найвище цінуються в компанії таких же саме 

захоплених попутників.

Поїзд:

Поїзд складається із двох вагонів-ресторанів, вагона-оглядового майданчика, спа-салону. У поїзді 22 купе, із них 15 

двомісних, 3 твіни, 4 одномісних і один суміщений номер. Максимальна кількість гостей на борті — 40.

Купе:

Усі купе-номери оформлені в дусі едвардіанської розкоші, забезпечують мандрівника усіма зручностями і містять 

приватні ванні кімнати з душем.

Ресторани:

Розкішний інтер’єр, відмінний сервіс та чудова кухня зі свіжих сезонних продуктів.

Бутик:

Ідеальне місце для покупки сувенірів під час поїздки. Бутик пропонує традиційні вироби шотландських майстрів, зокрема 

тартани та ювелірні вироби.

Оглядовий майданчик:

Вагон із широким оглядовим майданчиком дає змогу милуватись краєвидами Шотландії, які приводять країну на 

верхівки рейтингів. До речі, крім пейзажів, у вашому розпорядженні понад 50 видів віскі.

Спа-вагон Haybarn:

Belmond співпрацює із приватним британським брендом Bamford, що дозволило відкрити перший у світі спа-центр на 

борті поїзда — Haybarn Spa. Цей рай для охочих розслабитись складається із двох лікувальних кабінетів, де гості можуть 

розраховувати на процедури для обличчя і тіла — наприклад, Bamford Bespoke Facial або Deep Tissue Massage, а також 

зробити манікюр і педикюр.

Розваги:

Крім самої поїздки, ви також можете взяти участь у таких розвагах, як стрілянина по глиняних тарілках, сафарі на 

високогір’ї, рибалка, гольф, відвідування традиційних заводів, що виробляють віскі, місцевих замків і заміських маєтків.

Маршрути:

• Подорож у Хайленд (3 дні і 2 ночі)

Дводенна пригода в серці Хайленда поєднує захопливі дух пейзажі і прогулянки на свіжому повітрі з відвідуванням 

славнозвісної гуральні.

• Класична подорож (5 днів і 4 ночі)

У цій чотириденній подорожі, що охоплює нагір’я, є чудові замки, мальовниче село Плоктон і заняття на відкритому 

повітрі в Національному парку Кернгорм.

• Подорож на Захід (4 дні і 3 ночі)

Прогуляйтесь дикою місцевістю Шотландії, милуючись культовими місцями: Лох-Ломонд, Бен-Невіс, острів Буте і 

приголомшливий готичний будинок-гора Стюарт.

• Спадщина заміських маєтків (5 днів і 4 ночі)

Знайомство з чудовими заміськими будинками в Шотландії та їхніми пишними садами. Історія Шотландії зберігається 

тут.

• Північний і Західний маршрути (8 днів і 7 ночей)

Поєднання західних і класичних маршрутів, які обіцяють вам як пейзажі нагір’я, так і дику місцевість Шотландських 

пустищ.

• Північний і Західний маршрути (6 днів і 5 ночей)

Ця п’ятиденна поїздка містить відвідини віскікурні на півночі, далі поїзд прямує на захід до стрімкої гори із краєвидом на 

Лох-Ломонд і Бен-Невіс.

• Гранд-тур Великобританії (8 днів і 7 ночей)

Семиденна подорож подарує вам найкращі враження від Шотландії, Англії та Уельсу.

Фірмові маршрути:

• Лондон-Единбург (1 ніч) і назад

Помилуватись сільською Англією можна під час цієї подорожі між двома столицями.

• Велична Англія (4 дні і 3 ночі)

Замки, садиби і невеликі міста Англії — від дивовижного замку Альнвік та історичного Йорка до королівського притулку 

Сандрінгемі та пишноти Кембриджа.

• Шотландський гольф-тур спільно із Семом Торрансом (5 днів і 4 ночі)

Гольф-тур запрошує гравців у гольф, щоб позмагатись на трьох найпрестижніших майданчиках Шотландії — 

Королівському Дорносі, Замку Стюарт і Міжнародному гольф-клубі Трампа. До гольфу додаються замки, заводи з 

виробництва віскі та історичні сади.

• Подорож для шанувальників віскі (5 днів і 4 ночі)

Маршрут складений у співпраці з фахівцями з виробництва односолодового віскі Scotch Malt Whisky.

Вартість туру:

Програма Full Gold: 18 190 GBP  ціна вказана за «Північний і Західний маршрут»  

(8 днів і 7 ночей) в купе Double / Twin, за 2 осіб

Програма Quick Gold: 15 718 GBP  ціна вказана за маршрут «Шотландський гольф-тур у співпраці з Сем Торранс»  

(5 днів і 4 ночі) в купе Double / Twin для 2 осіб

Програма Full Silver: 11 256 GBP  ціна вказана за маршрут «Подорож для цінителів віскі»  

(3 дні і 2 ночі) в купе Double / Twin для 2 осіб

Програма Quick Silver: 6224 GBP  ціна вказана за маршрут «Подорож в Хайленд»  

(3 дні і 2 ночі) в купе Double / Twin для 2 осіб

У вартість входить:

• проживання на борту поїзда;

• усі страви в ресторані;

• безкоштовні напої;

• усі екскурсії, зазначені в маршруті;

• медичне страхування.

Додатково оплачується:

• перельоти;

• особисті витрати.
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