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Circuit Scotia 
 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Glasgow 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Glasgow. Transfer și cazare la hotel în zona 
Glasgow 

Ziua 2. Glasgow – Loch Lomond 
Mic dejun. Dimineața, tur panoramic de oraș pentru a descoperi cele mai importante atracții din Glasgow. Plecare 
spre Loch Lomond, printr-o regiune rurală cu peisajele autentice fermecătoare. Popas pe malul celui mai mare lac 
din Marea Britanie și, opțional, plimbare cu barca*. Seara, cazare la hotel în zona Glasgow. 

Ziua 3. Stirling – Perth – Braemer      
Mic dejun. În prima parte a zilei se vizitează Castelul Stirling, unul dintre cele mai impozante castele din Scoția. Se 
continuă călătoria spre Perth. Se vizitează Royal Deeside, reședința de vară a familiei regale, și Braemer, un sat 
tradițional. Seara, cazare la hotel în zona Aberdeen. 

Ziua 4. Aberdeen – Castelul Fyvie*    
Mic dejun. Dimineața, timp liber la dispoziție pentru a explora Aberdeen, denumit simbolic și Orașul de Argint, 
datorită granitului gri exploatat în zonă. După-amiaza, excursie opțională la Castelul Fyvie, unul dintre cele mai 
faimoase castele „bântuite” din Scoția*. Seara, cazare în zona Aberdeen.    

Ziua 5. Aberdeen – Highlands & Loch Ness* 
Mic dejun. Zi liberă la dispoziție în Aberdeen sau excursie opțională în Highlands, o regiune istorică din nord – 
vestul  Scoției, renumită pentru peisajele rurale idilice și castelele spectaculoase*. Se vizitează: ruinele Catedralei 
Elgin, construită în sec. al 13-lea, Iverness, care este capitala regiunii Highlands și Castelul Urquhart, unul dintre 
cele mai mari castele din Scoția. Oprire pe malul lacului Loch Ness, renumit în întreaga lume datorită monstrului 
Nessie, un animal misterios de proporții impresionante, despre care se crede că își face apariția din apele lacului. Se 
continuă călătoria cu o vizită la o distilerie autentică de whisky pentru degustare. Seara, cazare în zona Aberdeen. 

Ziua 6. Stonehaven – St. Andrews – Edingburgh   
Mic dejun. Plecare de-a lungul Coastei de Est spre orașul – port Stonehaven. Se vizitează Castelul Dunnotar, o 
fortăreață impresionantă situată pe o stâncă abruptă pe malul mării. Se continuă călătoria cu o oprire în Dundee, un 
oraș - port plin de viață, și în St. Andrews, oraș situat în Peninsula Fife, cunoscut ca fiind locul de origine al 
golfului, unde se vizitează St. Andrews, una dintre cele mai bune universități din lume. Seara, cazare la hotel în 
zona Edingburgh. 

Ziua 7. Edingburgh 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție sau, opțional, tur de oraș organizat cu grupul, care include cele mai importante 
atracții turistice: Castelul Edingburgh, Centrul Vechi, Catedralele St. Giles și St. Mary*. Seara, cazare la hotel în 
zona Edingburgh. 

Ziua 8. Edingburgh – Glasgow – București 
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Glasgow pentru check-in și îmbarcare pe zborul cu destinația București. 
 
  
Grup minim de participanti: 30 persoane. 
  
• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
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- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 
  
• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 
 

Servicii incluse 

• Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Glasgow - Bucuresti   
• Taxe de aeroport  
• 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana de pers  
• Transport cu autocar modern pe parcursului circuitului  
• Cazare 7 nopti cu Mic Dejun, in hoteluri de 3*  
• Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

• Taxe de oras (se achita local)  
• Excursie opțională la Highlands,  Loch Ness și degustare de whisky: 69 Euro/persoană 
• Excursie opțională la Castelul Fyvie – 49 Euro/persoană 
• Tur de oraș în Edingburgh: 49 Euro/persoană 
• Pachet 3 excursii: 159 Euro/persoană 
• Supliment demipensiune (7 cine): 119 Euro/persoană 
• Plimbare cu barca pe Loch Lomond: aprox. 15 Euro/persoană (se achită la fața locului) 
• Asigurare medicala 
• Asigurare storno 
• Intrări la obiectivele turistice 
 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 20.06.2019 7 759 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 02.08.2019 7 819 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 20.10.2019 7 719 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 20.06.2019 7 1019 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 02.08.2019 7 1069 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 20.10.2019 7 969 EUR  

 

 
 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
 

CONTACT 


