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Fort Augustus - Neptunovy schody

Skotsko - ubytování na trajektu - Edinburgh, Loch Ness, ostrov Skye, Rosslyn Chapel
U takto sestaveného programu strávíte dvě noci na lodi 
a budete ubytovaní v kajutách. Pohodlně a komfortně se 
přeplavíte do Skotska. Budete méně unaveni a navštívená 
místa si tak lépe vychutnáte.

Program:
1. den - V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Nizozemsko.
2. den Amsterdam – dopolední 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 Ráno vylodění v Newcastlu.
Holy Island (Lindisfarne) – na ostrov lze přijít po šíji, která se zjeví 2x denně při 
odlivu, zde socha sv. Aidan, kaple sv. Cuthberta, zbytky převorství Lindisfarne 
Priory. V případě času podvečerní prohlídka Edinburghu. 
Ubytování v hostelu v Edinburghu.
4. den  Prohlídka Edinburghu – tzv. „Athény severu“, ještě plni sil vystoupáme 
na Artušovo sedlo (vyhaslá sopka), odkud budeme mít město jako na dlani, 
Holyrood Palace – oficiální rezidenci 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. Ubytování v hostelu ve Stirling.
5. 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. Cestou na ostrov Skye se zastavíme 
u nejfotogeničtějšího hradu Skotska Eilean Donan Castle.
Ubytování v hostelu na ostrově Skye.
6. den Turistika na ostrově Skye
Storr - čedičová plošina, monolit Old Man of Storr, nádherné výhledy 
do krajiny, Kilt Rock – skály připomínající vzor a řasení kiltu, vodopád Lealt 
Fall Dunvegan Castle – hrad stojící na břehu mořského zálivu, zátoka tuleňů 
– lodní výlet ke kolonii tuleňů, Portree – „hlavní město ostrova Skye“, malebný 
přístav s barevnými domky. Ubytování v hostelu na ostrově Skye. 
7. den Rozloučíme se s  ostrovem Skye a  vyrazíme do  Národního parku Tro-
ssachs, kraje třpytivých jezer a skalnatých kopců, kde můžeme u malebného je-
zera 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 za-
chovalými 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.

8. den St. Andrews - starobylé univerzitní město na  východním pobřeží 
Severního moře, město známé po  celém světě jako domov golfu, nejstarší 
skotská univerzita, jejíž reputaci zvýšil princ William, který zde při studiích našel 
svoji půvabnou Kate, zřícenina hradu a katedrály - kdysi největší a nejkrásnější 
středověké katedrály ve  Skotsku, středověké a  viktoriánské uličky, muzeum 
golfu a  sídlo slavného golfového klubu, Sealife Centre - akvária s  mnoha 
druhy mořských ryb a živočichů.
Dunfermline - bývalé hlavní město království Fife, kde je v místní katedrále 
pohřben skotský král Robert Bruce i matka rebela Wiliama Wallace. Na závěr 
dne si vyfotíme proslulý most Forth Bridge - pýcha viktoriánského inženýrství, 
svého času největší to stavba ze železa na světě. 
Ubytování v hostitelských rodinách/hostelu v okolí Stirling.
9. den  Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta, knihovna, zbraně 
a brnění včetně meče Rob Roye
Jedburhg - ruiny opatství z 11. století a dům Marie Stuartovny
V  odpoledních hodinách nalodění na  trajekt Newcastle-Amsterdam, noční 
plavba, ubytování v kajutách na trajektu.
10. den Návrat do ČR v nočních hodinách.

ostrov Skye - Old Man of Storr

Eilean Donan Castle

Holy Island

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 hostelu ubytování se sní-
daní, v kajutách ubytování bez snídaně, v hostitelských rodinách s plnou penzí, průvodce, eu-
rotunel/trajekt cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění na storno 
zájezdu a připojištění na covid-19

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

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od
8 dnů / 6 nocí kajuty / hostel 12.490 Kč

9 dnů / 7 nocí kajuty / hostel 14.590 Kč

10 dnů / 8 nocí kajuty / rodiny / hostel 15.890 Kč

Možnost ubytování v hostitelských rodinách.


