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Skotsko - Edinburgh, Trossachs, Falkirk Wheel, Fort William, ostrov Skye, Londýn
Vzhůru za Lochnesskou příšerou a skotskými reky.

Program:
1. den V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Nizozemí

2. den Amsterdam – dopolední prohlídka hlavního města Nizozemí 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 Stewartovny
V případě času navštívíme Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta, 
knihovna, zbraně a brnění včetně meče Rob Roye
Ubytování v hostitelských rodinách/v hostelu v okolí Stirling

4. den Rosslyn Chapel – kaple se zdobenými klenbami, která sloužila jako 
pohřebiště. Známá především z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda 
Edinburgh – prohlídka hlavního města Skotska, tzv. „Athény severu“, možnost 
výstupu na Artušovo sedlo (vyhaslá sopka), místo krásných rozhledů, pahorek 
Calton Hill s památníkem padlých v Napoleonských válkách, The Royal Mile – 
historické ulice s katedrálou a parlamentem, Holyrood Palace - královský palác, 
památník sira Waltera Scotta, rušná třída Princes Street
Falkirk Wheel – moderní technická památka na dopravu lodí – obří zdymadlo
Ubytování v hostitelských rodinách/v hostelu v okolí Stirling

5. den Glencoe – jedno z  nejromantičtější a nejhezčích skotských údolí, místo 
natáčení mnoha filmů (Statečné srdce, Harry Potter)
Fort William - bývalá vojenská pevnost, dnes příjemné turistické městečko, palírna 
Ben Nevis
Fort Augustus – Neptunovy schody – soustava zdymadel na Kaledonském kanále, 
benediktinské opatství. V  případě času projížďka loďkou po jezeře Loch Ness. 
Přejezd na ostrov Skye
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  Eilen Donan Castle – zastávka u nejfotogeničtějšího hradu ve Skotsku
The Trossachs – výlet do krajiny nádherných hor, třpytivých jezer a hlubokých 
údolí, jedna z prvních turistických oblastí ve Skotsku, kraj sira Waltera Scotta (Rob 
Roy, Jezerní panna), v případě času a chuti možnost výstupu na Ben A’an, odkud 
je překrásný pohled na jezero Loch Katrine a krajinu Trossachs, příp. projížďka 
parníkem po jezeře Loch Katrine a procházka kolem jezera
Stirling – jedno z  nejstarších měst ve Skotsku a ve středověku jedno 
z nejvýznamnějších, staré město se zachovalými domy z 16. - 18. století, Stirling 
Castle - renesanční hrad na kopci nad městem, v historii oblíbené sídlo skotských 
králů a královen, podvečerní prohlídka města
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 Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye (135 m vysoké 
ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), přes Westminster Bridge 
k  budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a Westminster Abbey 
(místo korunovací a odpočinku britských panovníků), přes White Hall kolem 
Downing Street (rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse 
Guard Parade a St.James´ Park k Buckingham Palace. Náměstí Trafalgar 
Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.od Raffaela 
či Rembranta), Piccadilly Circus, Leicester Square, které je vstupní branou do 
Čínské čtvrti a Soho, Covent Garden (pouliční umělci, klauni, hudebníci). Večer 
projížďka lodí po Temži.
Večer přeprava trajektem/tunelem do Francie

10. den  Příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu / hostelu 
ubytování se snídaní,  průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v za-
hraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

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

8 dnů / 5 nocí kajuty / hostel / hotel 10.190 Kč     

9 dnů / 6 nocí kajuty / hostel / hotel 11.290 Kč

10 dnů / 7 nocí kajuty / hostel / hotel 13.190 Kč

Lake District-

ostrov Skye - Dunvegan Castle

Falkirk Wheel

Fort Augustus - Neptunovy schody

Možnost ubytování v hostitelských rodinách ve Skotsku.


