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Skotsko - Edinburgh, Trossachs, Falkirk Wheel, Fort William,  Londýn
Vzhůru za Lochnesskou příšerou a skotskými reky! 
Poznejte malebnou krásu skotské Vysočiny, která nadchla 
i filmaře z celého světa. Nechte se omámit vůní whisky 
a nakoukněte pod pokličku skotské historie.

Program:
1. den Odjezd z ČR ve večerních hodinách, tranzit SRN, Nizozemsko.
2. den Amsterdam – dopolední prohlídka hlavního města Nizozemska nazý-
vané „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 Ráno vylodění v Newcastlu.
Hadriánův Val – návštěva pozůstatků římské pevnosti Verovicium 
(Housesteads), která byla postavena ve 2. století jako součást obrany valu. 
Během prohlídky nahlédneme do způsobu života římské posádky a mimo jiné 
si prohlédneme jedinečné pozůstatky římských latrín. V případě času a zájmu 
se projdeme po valu. 
Jedburgh - ruiny opatství z 11. století a dům Marie Stuartovny
V případě času podvečerní prohlídka Edinburghu.
Ubytování v hostelu v Edinburghu
4. den Edinburgh  – tzv. „Athény severu“, ještě plni sil vystoupáme na Artušovo 
sedlo (vyhaslá sopka), odkud budeme mít město jako na  dlani, Holyrood 
Palace – oficiální rezidence královské rodiny ve Skotsku, kde mimo jiné žila 
i slavná Marie Stuartovna, královna skotská,  procházka po historické ulici The 
Royal Mile s katedrálou a parlamentem. Minout nesmíme Edinburgh Castle, 
kde jsou vystaveny skotské korunovační klenoty, a  památník sira Waltera 
Scotta. V případě času a zájmu možnost vyběhnout na pahorek Calton Hill 
s památníkem padlých v Napoleonských válkách.
Rosslyn Chapel - katedrála známá z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda, mís-
to, kde je podle pověsti ukryt Svatý Grál. 
Falkirk Wheel – technická pamětihodnost Skotska, jediný rotační lodní výtah 
tohoto typu na světě. Cestou se krátce zastavíme u impozantních, 30m vyso-
kých soch koňských hlav Kelpies, které značí začátek kanálu Forth and Clyde. 
Ubytování v hostitelských rodinách/hostelu v okolí Stirling.
5. den Výlet do  Národního parku Trossachs, kraje třpytivých jezer a  skal-
natých 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, Stirling – jedno z nejstarších měst ve Skotsku 
a ve středověku jedno z nejvýznamnějších, staré město se zachovalými domy 
z 16. - 18. století, prohlídka renesančního hradu Stirling Castle na kopci nad 
městem, v historii oblíbené sídlo skotských králů a královen. 
Ubytování v hostitelských rodinách/hostelu v okolí Stirling.
6. den Vyrazíme přes Glencoe – jedno z  nejromantičtějších a  nejhezčích 
skotských údolí, místo natáčení mnoha filmů (Statečné srdce, Harry Potter) 
do Fort William - bývalá vojenská pevnost, dnes příjemné turistické městečko 
s palírnou Ben Nevis.
Dále nás čeká Fort Augustus – Neptunovy schody – soustava zdymadel 
na Kaledonském kanále, benediktinské opatství, projížďka loďkou po jezeře 
Loch Ness. Ubytování v hostelu v Inverness.

7. den Dopoledne si prohlédneme „hlavní město Highlands“ Inverness, v pří-
padě zájmu navštívíme Urquhart Castle - jeden z  nejslavnějších skotských 
hradů na břehu Loch Ness a poté se vydáme ke Steall Falls - druhý nejvyšší 
vodopád ve Skotsku, ke kterému vede cesta jedním z nejhezčích skotských 
údolí s úžasnými výhledy na Ben Nevis – nejvyšší hora Velké Británie (1 345 m). 
Ubytování v hostelu ve Stirling.
8. den Přejezd do  oblasti Lake District - národní park v  severozápadní Anglii, 
oblast hor a jezer ledovcového původu, jedna z turisticky nejatraktivnějších oblastí 
v Anglii, pěší túra k jezeru Windermere (cestou kolem malebného jezera a říčky 
s vodopádem). Ubytování v hotelu na cestě do Londýna.
9. den Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu 
– Westminster / City / Greenwich, možnost projížď ky lodí po Temži nebo 
vyhlídková jízda lanovkou přes Temži (více inspirace na str. 18 a 19)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.
10. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč  / osoba, viz katalog strana 51.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, v hotelu / hostelu uby-
tování se snídaní,  průvodce, eurotunel/trajekt, cestovní pojištění včetně léčebných výloh 
v zahraničí, pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19, barevná mapa Londýna.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od

8 dnů / 4 noci kajuty / hostel 10.790 Kč     

9 dnů / 6 nocí kajuty / hostel / hotel 12.990 Kč

10 dnů / 7 nocí kajuty / hostel / hotel 14.290 Kč

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

Lake District-

Glencoe

Falkirk Wheel

Ceny se odvíjí od termínu trajektu a výběru ubytování. 
Možnost kombinace s programem na straně 29.

Kelpies


