
 

Програма «Англія + Шотландія» 

Розширити свої знання про Великобританію можна, обрав програму «Англія + Шотландія». 

Спочатку  діти проживають у Англії, а після цього їдуть до Шотландії. 

Шотландія – це країна суворих гір, тінистих лісів, озер з кришталевою водою. Тут завжди жили 

горді та непокірні люди, зломити  волю яких завойовники не могли віками. Шотландія давно є 

частиною Великобританії, але цей край не втратив своєї самобутності . Тут свято шанують давні 

традиції. Тут уповільнюється плин часу. Тут оживає історія. 

        

Столиця Шотландії – Едінбург відома не тільки своєю архітектурою, але й легендами. Кожна 

вуличка, кожна старовинна будівля  оберігає свої таїни. Знаменитий Едінбургський замок, 

Королівська миля, Холірудхаус – резиденція англійських королів, Колодязь Відьом та багато 

іншого чекають на вас у цьому старовинному місті. У наш час Едінбург називають містом чародіїв. 

Саме в ньому Джоан Роулінг почала працювати над фентезійною епопеєю, відомою тепер на весь 

світ про Гарі Потера. 



Старовинні замки та фортеці повернуть вас до епохи лицарів. Палац Скоун, фортеця Блер. Музеї, 

пам’ятники, легенди. Ви пізнаєте багато цікавого про цей край. 

Місто Глазго у свій час вважався другим за значимістю містом Великобританії. Бурне індустріальне 

минуле наклало свій відбиток на зовнішній вигляд міста. Чудовий приклад Вікторіанської епохи. У 

1990 році місто було визнано «Містом європейської культури». 

          

Обов’язково  відвідуємо озеро Лох-Несс.  А раптом Вам пощастить побачити легендарне 

чудовисько! Якщо ні, то чарівність озера та його околиць надовго залишаться у вашій пам’яті.   

Проживання в Англії 

Діти проживають у невеликому містечку Вокінгем, графство Беркшир, у 63 км від Лондону. 

Розселяються у двох резиденціях. 

Перша – Sandy Lane – класичний двоповерховий англійський котедж. В наявності є 2-х, 3-х, 4-х 

місцевих кімнатах. 

На першому поверсі: учбова та ігрова кімнати, кімната відпочинку та їдальня. На другому поверсі – 

5 спальних кімнат. Усього у будинку 3 ванні кімнати та 4 туалети. У всьому будинку є доступ до 

Інтернету. Учбова кімната оснащена інтерактивною дошкою.  У кімнаті для ігор  знаходяться різні 

настільні ігри, приставка Xbox Kinect. Є тенісний та більярдний столи. Для тих, хто полюбляє 

рухливі ігри, є футбольний майданчик та два батути. Вечір традиційно проходить у каміна та 

присвячується перегляду англійських фільмів. 

Друга резиденція, куди влаштовують дітей Wiltshire Road, розташована у самому центрі містечка 

Вокінгем. На першому поверсі  будинку розташовані: учбова кімната та кімната для ігор, їдальня та 

кімната для відпочинку. На другому – 5 спальних кімнат. Всього у будинку 3 ванні кімнати та 4 

туалети. Мається учбова кімната з інтерактивною дошкою, а по всьому дому є інтернет. У кімнаті 

для ігор можна грати або у настільні ігри, або на Xbox Kinect. Також є столи для настільного тенісу 

та більярду. А для ігор на свіжому повітрі є футбольне поле та батут. 

Оскільки Wiltshire Road знаходиться у самому центрі Вокінгема, тому є можливість побувати на 

різних фестивалях та інших заходах, які часто проходять у цьому місті. А можна просто посидіти у 

англійському пабі, почуваючи себе справжнім англійцем. 

 

 



Проживання у Шотландії 

У готелях***. 

Харчування в Англії 

Передбачено, що крім смачної їжі, яка готується професійними поварами та подається п’ять разів 

на день, діти можуть завжди досхочу пити сік, воду, чай, молоко та ін., та також необмежено 

брати фрукти та печиво. 

Харчування у Шотландії 

Передбачено 2-х разове харчування, яке складається із сніданку та пакетованого ланчу. За 

бажанням вечерю можна заказати самому у готелі. 

Супроводження. На весь період відпочинку невеликі групи дітей супроводжує куратор, який 

постійно знаходиться поряд з дітьми та з яким батьки можуть зв’язатися у будь-який час. 

Вартість поїздки: 

1 тиждень – 900 фунтів стерлінгів 

2 тижні – 1600 фунтів стерлінгів 

3 тижні – 1900 фунтів стерлінгів 

До вартості входить: 

 Проживання в Англії та Шотландії 

 Обслуговування  (прибирання, заміна постільної білизни, тощо) 

 Харчування (5-ти разове в Англії, 2-х разове у Шотландії) 

 Екскурсійна програма 

 Уроки з англійської мови 

 Розважальна програма 

 Супровід куратору (24/7) 

 Переліт літаком Лондон – Единбург та назад 

 Трансфер до готелю та назад у Англії та Шотландії 

До вартості не входить: 

 Переліт до Лондону та назад 

 Супровід у літаку 

 Оформлення нотаріального дозволу на перетин кордону неповнолітньою дитиною без 

супроводу батьків (якщо таке потрібно) 

 Вечері у Шотландії 

 Факультативні екскурсії 

 Кишенькові індивідуальні витрати 


