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Szervező utazási iroda: 

Challenge Hungary Kft. 

1132 Budapest, Visegrádi u. 48. fszt. 1. 

Tel: 06 1 343 3030, Fax: 06 1 343 4203, E-mail: info@challenge.hu 

Web: www.challenge.hu 

Csatlakozz hozzánk Facebook-on is! 

Skócia 2013.04.13-21. 

PROGRAM  

Április 13. 

0. NAP Az esti órákban indulunk Budapestről. Az éjszaka utazással fog telni, de néhány 

óránként megállunk benzinkutak kulturált mosdóinál. 

Április 14. 

1. NAP Folyamatos utazás után (útvonal: Hegyeshalom –Ausztria – Németország): 1,5 órás 

megálló Kölnben: a Katedrális, a városvédő manók és a „kölni” ház 4711 megtekintése – 

Hollandia. 15.30-ra megérkezünk Amsterdamba. 17.00-kor átkelünk komphajóval Newcastle-

be, az éjszakát a hajón töltjük kabinokban (fürdés, alvás). 

Április 15. 

2. NAP Reggel megérkezünk Newcastle-be és rövid megállót tartunk a Roslyn Kápolnánál (F), 

továbbindulunk Skócia felé Jedburgh városán keresztül. Megérkezünk a fekete városba, 

Edinburghba. Délután városnézésen veszünk részt: vár, Royal Mile, St. Giles Katedrális, 

Walter Scott emlékműve. Látogatást teszünk az Edinburgh kastélyba (F), ahol megcsodáljuk 

a skót koronázási ékszereket, a Stone of Scone-t, a Mons Meg óriáságyút és a Szent Margit 

kápolnát. Délután a műemlékekben gazdag főutcán, a Royal Mile-on sétálunk, majd a 

csoport vásárlási lehetőséget kap a Princess Street-en. Délután elsétálunk a Holyrood Palace-

hoz ,a skót uralkodó székhelyéhez. Este elfoglaljuk szállásunkat Skóciában. 

Április 16. 

3. NAP Délelőtt a Falkirk Wheel-hez (F) látogatunk el, mely egy ma is működő látványos 

vízduzzasztó. Majd rövid megállót tartunk a bannockburni csata helyszínén, ahol a skótok 

1314-ben kivívták függetlenségüket. Ezután Stirling, a Felföld kapuja felé vesszük az irányt – 
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William Wallace legendája nyomán. Megtekintjük kívülről a Stirling kastélyt és az Old Town 

jail-t- börtön-múzeumot ( csak nagyon rossz idő esetén). Ezután visszaindulunk szállásunkra. 

Április 17. 

4. NAP Délelőtt a skót Felföldre indulunk. Ellátogatunk Atholl grófjának hófehér 

szellemkastélyához, a Blair Castle(F)-hoz. Érintjük az utolsó, 1746-os cullodeni csatavesztés 

(a skót Mohács) helyszínét, majd továbbindulunk a Felföld fővárosa, Inverness felé. 

Megérkezünk a Loch Ness tóhoz, ahol talán Nessyvel is találkozunk? Lehetőség nyílik 

Urquart várának (F) megtekintésére, mely a Loch Ness legnagyobb erődítménye volt. 

Visszaúton Fort William-en át, és a Glencoe völgyén keresztül megyünk vissza a szállásra. 

Április 18. 

5. NAP Délelőtt St. Andrews-ba, majd délután Dundee-ba utazunk. Dundee-ben Scott 

kapitány hajóját, a Discovery-t (F) tekinthetjük meg, mellyel a Déli-sarkra indult. Indulás a 

szállásra. 

Április 19. 

6. NAP Reggeli után majd az Alnwick Castle-hoz (F) látogatunk el, mely a Harry Potter-filmek 

Roxfort iskolai jeleneteinek színhelye volt: főleg a seprűlovaglás órák jeleneteit forgatták itt. 

Délután Newcastlebe, a kikötőhöz érkezünk és átkelünk Amsterdam felé. Az éjszakát a hajó 

kabinjaiban töltjük. 

Április 20. 

7. NAP Reggel megérkezünk Amsterdamba. Egész napos kellemes tempójú gyalogos 

városnézés következik Amsterdamban, Észak Velencéjében. (Buszunknak állnia kell 9 órát.) 

Megtekintjük a királyi palotát és a  damot, a Hansa-házakat, a hajózható csatornákat és azt a 

több száz hidat, ami sajátos hangulatát adja a városnak. Fakultatív programként 

sétahajózáson vehetünk részt a csatornákon. Amszterdami élményeinkkel feltöltődve 

indulunk hazafelé. Ezt az éjszakát az autóbuszon töltjük. 

Április 21. 

8. NAP Folyamatos hazautazás és 34 óránkénti pihenők után a késő délutáni órákban 

érkezünk meg Budapestre. 

 

Tanárok: Csanády Szilvia, Szuhai Klára, Aszódi Judit 


