
 
 

S K O T S K O 
 

Termín: 19.-27.6. 2009          Číslo zájezdu: 2620                 Cena: 11 900,-Kč 
 

Program: 
1. den:  
- odjezd z ČR ráno v 7:00 hod. 
- tranzit přes SRN, Belgii a Francii do přístavu Zeebrugge 
- noční trajekt do Anglie, ubytování v kajutách 
2. den:  
- připlutí do přístavu Hull 
- přejezd do krásného historického města York, kdysi hlavního města Severu. Procházka městem, návštěva 

Yorkminsteru (gotické katedrály proslavené sbírkami středověkých vitráží) 
- návštěva Rievaulx Abbey, nádherné ruiny cisterciáckého kláštera zasazeného do malebného údolí v oblasti 

Yorkshire Dales 
- odjezd na ubytování do hotelu F1 ve Stocktonu 
3. den:  
- po snídani pokračování v jízdě autokarem severním směrem  
- zastavení u zřícenin jednoho z nejkrásnějších opatství v oblasti Borders - Melrose 
- hlavní město Edinburgh, jedno z nejkrásnějších měst světa 
- prohlídka královského hradu s korunovačními klenoty 
- procházka po Royal Mile, Královské míli, s chrámem St. Giles 
- krátké zastavení u renesančního paláce Linlithgow, rodiště Marie Stuartovny 
- ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirlingu 
4. den:  
- po snídani prohlídka Stirling Castle - pevného královského hradu, střežícího bránu do Highlands 
- Dunblane - malá, ale překrásná gotická katedrála 
- The Trossachs, krajina Rob „Roye“ MacGregora a Waltera Scotta, výlet stoletým parníkem Walter Scott po 

překrásném jezeře Loch Katrine 
- zastávka v malebné vesničce Luss na břehu největšího skotského jezera Loch Lomond 
- ubytování jako předchozí noc, večeře 
5. den:  
- po snídani přejezd k největšímu skotskému vřesovišti Rannoch Moor 
- Glen Coe - nejslavnější a asi nejkrásnější skotské údolí, údolí s krvavou historií 
- zastávka ve Fort William u soustavy zdymadel na Kaledonském kanálu (Neptune´s Staircase) s vyhlídkou na Ben 

Nevis, nejvyšší horu Skotska 
- návštěva romantické zříceniny Urquhart Castle na břehu jezera Loch Ness 
- průjezd horským masivem Grampian Mountains  
- ubytování jako předchozí noc, večeře 
6. den: 
- po snídani přejezd k hradu Blair Casle s bohatými interiéry a krásnými zahradami 
- zastávka v Pitlochry, malém městečku v srdci Highlands, procházka kolem festivalového divadla a speciálního 

„lososího žebříku“, návštěva nejmenší palírny ve Skotsku Edradour distillery 
- návštěva Scone Palace, místa korunovace skotských králů 
- ubytování jako předchozí noc, večeře 
7. den:  
- po snídani přejezd do Anglie, cestou zastávka v Gretna Green u známého kovářství 
- průjezd krásnou krajinou národního parku Lake District 
- krátká zastávka u jezera Windermere ve vesničce Bownes on Windermere 
- návštěva muzea Beatles Story v městě Liverpool 
- přejezd na ubytování v hotelu F1 v Birminghamu 
8. den:  
- po snídani přejezd do Londýna, hlavního města Velké Británie 
- pěší procházka po čtvrti Westminster s návštěvou míst památek a atrakcí jako jsou Buckinghamský palác, 

Westminsterské opatství, Parlament, London Eye, Whitehall, Trafalgarské náměstí, Národní galerie, Soho, 
Piccadilly Circus a další 

- v podvečer možnost návštěvy čínské restaurace v čínské čtvrti Soho 
- odjezd z Londýna do Doveru, průjezd tunelem do Francie 
9. den: 
- přejezd přes Francii, Belgii a Německo do ČR 
- návrat do ČR v odpoledních hodinách 

 



 
 
 
Cena zahrnuje: 
- doprava zájezdovým autokarem vybaveným kávovarem, ledničkou, videem a klimatizací. Prodej teplých 

a chlazených nápojů 
- trajekt Zeebrugge - Hull, nocleh v kajutách 
- 1x tunel pod kanálem La Manche (nebo trajekt) 
- 4x ubytování v hostitelských rodinách, 4x snídaně, 4x balíček na oběd, 4x večeře 
- 2x ubytování v hotelu typu Formule 1 po třech osobách na pokoji, 2x snídaně 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál 
- komplexní cestovní pojištění u ČSOB pojišťovny zahrnující pojištění léčebných výloh do výše 1,5 mil. Kč, 

pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna (v případě onemocnění před odjezdem zájezdu pojišťovna uhradí 
až 80% ceny zájezdu) 

 
Cena nezahrnuje: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí 
 
Poznámky: 
- v případě zájmu lze zajistit bezlimitní pojištění léčebných výloh u pojišťovny Allianz 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- jedno místo zdarma pro pedagogický dozor na každých 14 platících účastníků 
 
 

 


