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Edinburgh - jazykový kurz - blízké okolí
Podívejte se do  města, jehož umístění je označováno 
za  nejkrásnější na  světě. Je také příhodným místem 
k  podnikání kratších i  delších výletů v  jižní a  střední části 
Skotska. 

Program:
1. den V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Nizozemsko.
2. den Amsterdam – prohlídka hlavního města Nizozemska nazývané 
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a  kanály (grachty), historické 
centrum, květinový trh, náměstí Dam… 
Odpoledne přejezd do přístavu, nalodění, noc v kajutách na trajektu.
3. den Hadriánův Val – návštěva pozůstatků římské pevnosti Verovicium 
a procházka po valu
Jedburhg - ruiny opatství z 11. století a dům Marie Stuartovny
V  případě času navštívíme Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera 
Scotta, knihovna, zbraně a brnění včetně meče Rob Roye
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu.
4. den Výlet do  Národního parku Trossachs, kraje třpytivých jezer 
a  skalnatých kopců, kde můžeme u  malebného jezera Loch Katrine 
vystoupat na  kopeček Ben A‘an, místo znamenitých výhledů, odkud 
budeme mít celé Trossachs jako na  dlani, v  případě zájmu projížďka 
parníkem po  jezeru nebo procházka kolem jezera, průjezd národním 
parkem kolem dalších jezer (Loch Venachar, Loch Achray a další).
Stirling – jedno z  nejstarších měst ve  Skotsku a  ve  středověku jedno 
z  nejvýznamnějších, staré město se zachovalými domy ze 16. - 18. století, 
Stirling Castle - renesanční hrad na  kopci nad městem, v  historii oblíbené 
sídlo skotských králů a královen
Falkirk Wheel - unikátní obří zdymadlo, první a jediný otáčivý výtah na světě 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu.
5. den dopoledne výuka 
Edinburgh - hlavního město Skotska, tzv. „Athény severu“, vyhaslá sopka 
Arthurs Seat, pahorek Calton Hill, prohlídka královského hradu, The Royal Mile 
– historické ulice s  katedrálou a  parlamentem, Holyrood Palace – královský 
palác, památník sira Waltera Scotta, rušná třída Princes Street
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu.
6. den dopoledne výuka
Dunfermline - bývalé hlavní město Skotska a království Fife, kde je v místní 
katedrále pohřben skotský král Robert Bruce i matka rebela Williama Wallace. 
Na závěr dne si vyfotíme úchvatný Forth Bridge - svého času největší stavba 
ze železa (postaven v r. 1890). 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu.
7. den dopoledne výuka 
Rosslyn Chapel – katedrála známá z  knihy a  � lmu Šifra Mistra Leonarda, 
místo, kde je podle pověsti ukryt Svatý grál. Přejezd na ubytování do hotelu.
8. den - v ranních hodinách přeprava do Londýna
Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – 
Westminster (budovy Parlamentu s  věhlasným Big Benem, Westminster 
Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, …) / City (Tower of London, 
Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral, …) / Greenwich (nultý Jedburgh - dům Marie Stuartovny Loch Katrine

Forth Bridge

Edinburgh

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou pen-
zí, ubytování v hotelu/hostelu se snídaní, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včet-
ně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

Počet dnů / počet nocí Počet lekcí / počet výuk. dnů Cena od

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 3x pedagogický dozor.  
Sleva až 500 Kč / osoba, viz katalog strana 54.

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 12.990 Kč

9 dnů / 6 nocí 9 / 3 14.190 Kč

9 dnů / 6 nocí 12 / 4 14.890 Kč

pobyt
s výukou

Abbotsford House

poledník, Royal Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark, …). Každý 
program je možný doplnit projížď kou lodí po  Temži nebo vyhlídkovou 
jízdou lanovkou přes Temži (více inspirace na str. 20 a 21)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
9. den V odpoledních hodinách návrat zpět do ČR.


