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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, Nizozemí

2. den Amsterdam - město prošpikované grachty (kanály) je nejlepší poznat 
přímo z vody. Hodinová plavba loďkou nám ukáže mnohé pamětihodnosti 
a my se na ní naladíme na další prohlídku.
Noční trajekt z Amsterdamu do Newcastle upon Tyne, ubytování 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, procházka po valu.
Krátká zastávka v Jedburgh, kde se nachází impozantní zřícenina starého 
opatství a dům Marie Stuartovny
Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta, slavného skotského 
básníka a romanopisce
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling

4. den Celodenní prohlídka Edinburghu – tzv. „Athény severu“, výstup na 
pahorek Calton Hill s památníkem padlých v Napoleonských válkách, odkud je 
krásný výhled na celé město, Holyrood Palace – oficiální rezidence královské 
rodiny ve Skotsku, kde mimo jiné žila i slavná Marie Stuartovna, historická 
ulice The Royal Mile s katedrálou a skotským parlamentem, Edinburgh 
Castle, památník Sira Waltera Scotta, nákupní třída Princes Street. Možnost 
prohlídky HMY Britannia - královská jachta využívaná až do r. 1997 královnou 
Alžbětou II. nebo Muzeum skotské whiskey (Scoth Whiskey Experience), 
kde se při projížďce v barelech dozvíme o výrobě zlatavého moku, a navíc se 
podíváme na největší sbírku skotské whiskey na světě. Za závěr si vyfotíme 
Forth Bridge - pýcha viktoriánského inženýrství, svého času největší to stavba 
ze železa na světě.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling

5. den Výlet do Národního parku Trossachs, kraje třpytivých jezer a skalnatých 
kopců, kde u malebného jezera Loch Katrine vystoupáme na kopeček Ben A‘an, 
místo znamenitých výhledů, odkud budeme mít celé Trossachs jako na dlani.
Možnost vyhlídkové projížďky parníkem po jezeru nebo procházka kolem jezera.
Stirling – jedno z nejstarších měst ve Skotsku a ve středověku jedno 
z nejvýznamnějších se zachovalými domy z 16. - 18. století, renesanční hrad 
Stirling Castle, v historii oblíbené sídlo skotských králů a královen.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling

6. den St. Andrews – starobylé univerzitní město na východním pobřeží 
Severního moře 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, viktoriánské uličky, Sealife Centre - akvária 
s mnoha druhy mořských ryb a živočichů.

Skotsko
Edinburgh, Trossachs, Falkirk Wheel, Fort William

Dunfermline - bývalé hlavní město království Fife, kde je v místní katedrále 
pohřben skotský král Robert Bruce i matka rebela Wiliama Wallace.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling.

7. den Den zahájíme zastávkou u impozantních, 30 m vysokých soch koňských 
hlav Kelpies, které značí začátek kanálu Forth and Clyde. Se Skotskem se 
poté rozloučíme v Gretna Green - první skotská vesnice se slavnou kovárnou 
- dějištěm tajných svateb, návštěvnické středisko, prodej skotských suvenýrů, 
památné místo Skotska.
Přejezd do Londýna. Ubytování v hotelu.

8. den Londýn – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – Westminster / City / 
Greenwich, možnost projížďky lodí po Temži nebo vyhlídková jízda lanovkou 
přes Temži (více inspirace na str. 16 a 17)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.

9. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

8 dnů / 4 noci kajuty / rodiny / hotel 12.590 Kč

9 dnů / 6 nocí kajuty / rodiny / hotel 13.990 Kč

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

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


