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Skotsko - ubytování na trajektu - Edinburgh, Stirling,  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, 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 ráno probuzení v Newcastelu
Procházka po Cheviot Hills – v pustém a liduprázdném vřesovišti, v kraji tak 
opuštěném, jaké již v Anglii těžko hledat. 
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 Ubytování v hostelu v Edinburghu

4. den 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
Rosslyn Chapel – kaple se zdobenými klenbami, která sloužila jako pohřebiště. 
Známá především z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda 
Falkirk Wheel – moderní technická památka na dopravu lodí – obří zdymadlo,
ubytování v hostelu ve 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, projížďka loďkou po jezeře Loch Ness.
Ubytování v hostelu v Inverness 

6. den Dopoledne si prohlédneme „hlavní město Highlands“ Inverness 
společně s destilérií Whisky v Muir of Ord a odpoledne si uděláme vycházku v 
jednom z nejromantičtějších údolí ve Skotsku Glen Affric a cestou na ostrov 
Skye se zastavíme u nejfotogeničtějšího hradu Eilean Donan Castle.
Ubytování na ostově Skye. 

7. 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 

8. den 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
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, podvečerní prohlídka města
Ubytování v hostelu ve 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 Stewartovny
V  odpoledních hodinách nalodění na trajekt Newcastle-Amsterdam, noční 
plavba, ubytování v kajutách na trajektu.

10. den Příjezd do ČR v nočních hodinách

ostrov Skye - Old Man of Storr

ostrov Skye - Portree

Jedburg Abbey

Holy Island

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hostelu ubytování se sní-
daní, v kajutách ubytování bez snídaně, v hostitelských rodinách s plnou penzí, průvodce, trajekt, 
kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu.

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

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

8 dnů / 6 nocí kajuty / hostel 11.690 Kč

9 dnů / 7 nocí kajuty / hostel 12.890 Kč

10 dnů / 8 nocí kajuty / rodiny / hostel 13.990 Kč


