Informacje dla uczestników wycieczki do Szkocji w dniach 15 – 23 lipca 2015 r.
__________________________________________________________________________________
Organizator:
HUBTOUR Biuro Turystyczne
ul. Jagiellońska 86
70-437 Szczecin tel: (091) 433-81-00

tel/fax: (091) 488-88-19

Z ramienia Społecznych Szkół STSG wycieczkę organizuje Pani Helena Tomaszewska
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW – zbiórka uczestników na parkingu w Szczecinie na ul. Ku
Słońcu

32

o

godzinie

13.00.

Organizator

dla

uczestników

ze

Świnoujścia

ma

zorganizować transport. Na dzień dzisiejszy nie podał jeszcze szczegółów. Gdy będę
wiedzieć więcej poinformuję uczestników telefonicznie.
Autokar

organizatora,

Biura Turystycznego

„Hubtour”– piętrowy z toaletą,

barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami i DVD. Toaleta do użytku tyko w
ostateczności ze względu na niewielką pojemność. Co 3 – 4 godziny przewidywane są
postoje na stacjach benzynowych – warto mieć kilka monet 0,5 € czy 1 € (W Niemczech
i Belgii toalety obecnie po 0,7 €). W barku można zakupić ciepłe lub zimne napoje –
zimne 4 zł, kawa, herbata – 3,0 zł; można również kupić wrzątek – 1 zł – można zalać
zupkę, własną herbatę czy kawę.
Kierowcy – mamy dwóch kierowców na zmianę.
Przy wsiadaniu do autobusu będą sprawdzane dokumenty tożsamości –
paszporty lub dowody osobiste. Za ich brak w UE płaci się 500 €.
Do Anglii dojedziemy tunelem pod Kanałem La Manche. Przed Londynem zatrzymamy się
na dużym parkingu gdzie można się umyć, zjeść śniadanie, zmienić bieliznę i rzeczy. Po
przyjeździe rozstajemy się z autokarem na 9 godzin. Nie ma możliwości skorzystania z
bagażu z bagażnika. Pamiętać o dobrym zapakowaniu bagażu podręcznego.
Noclegi
Mieszkamy w hotelu typu FORMUŁA 1. Pokoje 3-y osobowe z TV i umywalką.
Toalety i łazienki na korytarzu - po jednej na 4 pokoje. Sanitariaty są jednoosobowe i
automatyczne – można wejść gdy pali się zielone światło. Po wyjściu zapala się czerwone
– wówczas toaleta i łazienka są automatycznie spłukiwane detergentami. Nie zostawiać
nic w środku, a jeżeli się coś zostawiło nie wchodzić do łazienki bo zostaniemy
spłukani.
Proszę pamiętać, że trzeba zaopatrzyć się w reduktorki – w Wielkiej Brytanii mamy
trzybolcowe gniazdka, a prąd ma najczęściej 240 V. Trzeba kupić przełączkę.

Zabrać

również listwę – należy pamiętać o ładowaniu telefonu czy innych gadżetów. Proszę nie

zabierać urządzeń, które „ciągną” dużą ilość prądu (prostownice, tostery itp. – zbyt duże
obciążenie sieci spowoduje wywalenie korków w całym budynku)
5 noclegów w różnych miejscach – wycieczka objazdowa, w związku z tym codziennie
będziemy się pakować. Noclegi: (1) w Derby (2) w Newcastle, (3 i 4) w Falkirk, (5) we
Francji w miejscowości Dunkierka. Proszę zauważyć, że według programu po nocnym
przejeździe do Londynu najpierw go zwiedzamy, a później dopiero jest nocleg. Podobnie
będzie

w drodze powrotnej – zwiedzanie Edynburga, nocny przejazd do Windsoru,

zwiedzanie Windsoru, potem przejazd do przeprawy i hotelu po drugiej stronie kanału.
Przez dwa dni nie będzie dostępu do głównego bagażu. Proszę o tym pamiętać.
Zwiedzanie – program na stronie www.tomaszewska.com.pl. Pilot może zmienić
kolejność zwiedzanych obiektów. Nie uzyskałam szczegółowego programu zwiedzania od
biura.
Ceny biletów (55 funtów, 15 €. ) W cenie przewiduje się m.in.:


oplata za metro w Londynie ,



bilety do katedry w York,



bilety do destylarni whisky,



wstęp do zamku Stirling,



przejażdżkę po Loch ness ,



Windsor



w Brukseli atomium i mini park Europa.

Przyjazd do Polski 23 lipca w godzinach przedpołudniowych. Młodzież będzie dzwoniła do
rodziców po przekroczeniu granicy.
WYŻYWIENIE
Cena 790 zł nie uwzględnia wyżywienia. Można wykupić śniadania za 120 złotych.Należy
wziąć ze sobą wyżywienie na podróż i część pobytu. Proponujemy zabrać:


kanapki na drogę



różnego rodzaju zalewajki np. zupki Amino, makarony z sosami itp. W autokarze
zawsze można kupić wrzątek, a w hotelu rano czy wieczorem zalać zupkę czy
danie. W tym celu 3 osoby będące ze sobą w pokoju mogą się umówić, która z
nich weźmie ze sobą mały czajnik elektryczny; nawet 1 na dwa pokoje wystarczy.



wędliny wziąć suche bądź podsuszane, najlepiej pakowane próżniowo; oprócz tego
kabanosy czy kiełbasę myśliwską,



serki topione lub typu Holland – każdy plaster pakowany osobno w celofan co
ułatwia życie w podróży



pasztety czy konserwy w małych pudełeczkach z aluminiowym wieczkiem–
jednorazowych



masło w opakowaniach jednorazowych – duże się rozpuści.



pieczywo krojone, najlepiej Schulstad – zawsze świeże i długi okres ważności. W
Anglii można kupić chleb ale generalnie chleb jest jak wata.



napoje – można kupić wrzątek i zrobić sobie herbatę czy kawę. Z zimnych
napojów polecamy wziąć wodę niegazowaną w małych opakowaniach – dużo
poręczniejsza niż butelka litrowa czy 1,5 litrowa. Nie brać coli itp. – jak się wyleje
wszystko będzie się lepić. Można wziąć soczki w małych opakowaniach

Na Wyspie odwiedzimy supermarket, w którym będzie można zrobić zakupy. Oprócz tego
jeżeli ktoś będzie chciał zjeść coś ciepłego będzie taka możliwość.
Przykładowe ceny: zestaw w McDonaldzie we Francji i Belgii – 7-8 €, kebab – ok. 8 €,
hot – dog – 3 €, bagietka z obkładem (wielka kanapka) 4 €, woda mineralna 2 l – 0,6 €.
W Anglii w McDonald – Sandwich 1,99 £, 1,5 £ wrap, frytki 1,09 £, hamburger od 1 – 2
£. W sklepie bułka 0,25 £, jogurt 0,5 £, kg pomidorów 2 £, coca – cola ok. 0,8 £. Proszę
pamiętać, że ceny w Anglii i Szkocji są wyższe niż w Polsce gdyż funt kosztuje ok. 6
złotych. Na dzienne wydatki młodzieży powinno wystarczyć ok 10 £ (razy 6 dni).

W

Brukseli ok. 10 - 15 euro.
UBIÓR
Anglia i Szkocja leżą na wyspie więc klimat jest podobny do naszego. Do tego Szkocja to
góry, proszę o tym pamiętać. Temperatura może być od 15 do 30 stopni w zależności od
pogody. Do tego proszę pamiętać, że w klimacie wyspiarskim możliwa jest duża ilość
opadów i mgły. Lepiej jest zostawić kurtkę w autokarze niż marznąć czy moknąć. Nie
zapomnieć o: płaszczach przeciwdeszczowych i parasolach, wiatrówkach, polarze czy
swetrach oraz butach, które nie przemakają, na wszelki wypadek. Mają to być buty
wygodne – w niektóre dni będziemy poza hotelem nawet 12 godzin. Nie przewiduje się
chodzenia po górach – trapery nie są konieczne. Ale proszę zabrać 2 pary wygodnych,
znoszonych butów (bez obcasów – codziennie

wiele godzin zwiedzania. Nikt tego nie

wytrzyma w butach na wysokich obcasach).
Do autokaru wziąć jedną cieplejszą rzecz – polar lub ciepły sweter i kurtkę typu
wiatrówka, najlepiej nieprzemakalną, płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol. W nocy na
postojach może być zimno.

Pamiętajmy, że pierwszego dnia cały dzień spędzamy w

Londynie. Brzydka pogoda nie ma wpływu na program zwiedzania. Może też być ślicznie i
bardzo ciepło – musimy być przygotowani na obie opcje, bo z bagażu nic nie
wyciągniemy aż do hotelu.
JAK SIĘ SPAKOWAĆ?

Dwie torby – bagaż główny i bagaż podręczny do autokaru. Oprócz tego plecaczek na
zwiedzanie i torba z żywnością na drogę.
Bagaż główny – wszystko co najważniejsze. Pamiętać, że bagaż wkładamy w
Świnoujściu do bagażnika i możemy go wyciągnąć dopiero następnego dnia
wieczorem w hotelu. Pakujemy tam to co najważniejsze oraz żywność na kolejne dni
itp. Nie przesadzać z ilością bagażu – 2 pary spodni, po jednej bluzce na dzień (i tak nie
będzie się kiedy przebrać bo będziemy daleko od hotelu), coś do spania, bielizna na
każdy dzień, na wszelki wypadek jakieś skarpety, ręcznik duży do kąpieli, polar czy
sweter na wszelki wypadek, może bluzki z długim rękawem. Żeby się nie krępować na
korytarzu może wziąć szlafrok. Nie pakować opakowań szklanych bo mogą się zbić.
Do autokaru :
Bagaż podręczny – kosmetyczka, ręczniczek, chusteczki kosmetyczne, kapcie –
najlepiej klapki (nikt nie będzie przez 18 godzin siedział w butach), koc polarowy na
podróż nocą (robi się chłodno), poduszka – rogal lub mały jasiek, bielizna na zmianę na
następny dzień, bluzka na zmianę.
Plecaczek – proszę nie zabierać torebek bo możemy już ich nie zobaczyć (kradną).
Najlepsze są plecaczki – są pakowne i poręczne. Do środka zmieszczą się kanapki na cały
dzień,

coś

do

picia,

owoce,

aparat

foto

(najlepiej

nosić

przy

sobie),

płaszcz

przeciwdeszczowy czy parasolka, a także przewodnik – jak ktoś chce.
Torba z jedzeniem / koszyk – na podróż proponuję wziąć osobną torbę na jedzenie.
Zmieści się tam kubek na coś ciepłego, termos, bułki, jabłka, czy słodycze (nie polecam
w podróży – może zemdlić), woda –

i nic się nie pogniecie. Proszę nie zabierać

chipsów, orzeszków, paluszków, słonecznika – strasznie się kruszą i zawsze mamy
brudne ręce.
OCHRONA DOKUMENTÓW I PIENIĘDZY
Pieniądze – proszę podzielić na kilka części i poukrywać w różnych kieszeniach. Jak
zgubimy 10 – 15 £ to nas nie zaboli za mocno. Jak zgubimy lub ukradną nam wszystko to
będzie bardzo bolało. W hotelu nie zostawiamy żadnych cennych rzeczy w pokoju.
Dokumenty – najlepiej trzymać je w torebce na szyi

pod swetrem lub polarem.

Dokumenty musimy mieć zawsze przy sobie. Na wszelki wypadek radzimy zrobić ksero
dowodu czy paszportu i trzymać w bagażu głównym.
Młodzież ma zakaz picia alkoholu – we Francji i Anglii kary są bardzo wysokie. Na
Wyspie można pić alkohol dopiero od 21 roku życia. Nie wiem czy młodzież wpuszczą do
destylarni whisky nawet na zwiedzanie. na pewno nie będą mogli uczestniczyć w
degustacji. Jeżeli chcą kupić wino czy inny alkohol dla rodziców, oddają go na
przechowanie Pani Tomaszewskiej.

Opiekunowie : Pani Helena Tomaszewska – tel. +48 504967656

