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NÁMOŘNÍ VÝPRAVA DO
SKOTSKA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do Nizozemí
2. den kolem poledne příjezd do Amsterdamu, pěší procházka
historickým jádrem města s průvodcem – náměstí Dam
s Novým kostelem (Nieuwe Kerk) a královským
palácem z poloviny 17. stol., který stojí na cca 13,5
tisících kůlech, národní památník obětem 2. světové
války, plavba vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních
kanálech),
dle
časových
možností
návštěva
Rijksmuseum nebo Van Gogh Museum, odjezd
podvečerním luxusním trajektem z přístavu Ijmuiden
do Newcastlu (plavba trvá cca 15 hodin)
3. den odjezd z přístavu v Newcastlu do Skotska se zastávkami
u 20 m vysoké sochy Anděl severu (odkaz na
průmyslovou minulost regionu) a Hadriánova valu (117
km dlouhé římské hraniční opevnění), návštěva ruin
opatství Melrose Abbey, kde je uloženo srdce
skotského krále Roberta Bruce, večer ubytování v
hostelu ve Stirlingu
alternativně: místo Melrose Abbey návštěva tajuplné
Rosslyn Chapel proslavené mj. světovým bestsellerem
D. Browna Šifra mistra Leonarda
4. den celodenní návštěva Edinburghu
pěší prohlídka s průvodcem – Holyrood Park, možnost
návštěvy Palace of Holyroodhouse (královské sídlo
Marie Stuartovny a současné oficiální sídlo královny
Alžběty II.), nový skotský parlament, Royal Mile, St.
Giles Cathedral, návštěva Edinburgh Castle (sídlo
skotských králů z 11. stol. uchovávající mj. skotské
korunovačních klenoty a Stone of Destiny), možnost
bezplatné návštěvy National Gallery of Scotland,
návrat na ubytování
5. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness
průjezd přes jedno z nejkrásnějších skotských údolí
Glencoe do podhorského městečka Fort William
s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis,
zastávka ve Fort Augustus – prohlídka soustavy
zdymadel na uměle vytvořeném Kaledonském kanálu
spojujícím východní a západní břeh Skotska, projížďka
po jezeře Loch Ness s legendární příšerou „Nessie“, ve
večerních hodinách ubytování v hostelu v Inverness
6. den celodenní výlet na Orkneje
v časných ranních hodinách odjezd do přístavu
Scrabster, odtud trajektem (cca 90 minut) do jednoho z
nejkouzelnějších přístavních měst Stromness –
procházka přístavem, odjezd k prohlídce neolitického
sídliště Skara Brae (pochází cca z r. 3000 př. n. l.,
památka UNESCO), zastávka u megalitů Ring of Brodgar
a Standing Stones of Stenness, prohlídka hrobky Maes
Howe, odjezd do hlavního města Orknejí Kirkwallu –
návštěva pískovcové katedrály (nejkrásnější středověká
stavba severního Skotska), návrat do Stromness,
trajekt, návrat na ubytování v Inverness v pozdních
večerních hodinách

7. den celodenní výlet na ostrov Skye
zastávka u romantického hradu Eilean Donan Castle
(místo natáčení mnoha filmů – Highlander aj.) – výhled
na ostrov Skye, přejezd po mostě Skye Bridge, návštěva
Dunvegan Castle – hrad, který již více než 700 let patří
klanu McLeod, vyjížďka lodí kolem pobřeží ke kolonii
tuleňů, dle časových možností zastávka v největším
městě ostrova Skye – Portree, přejezd na ubytování
v hostelu ve Stirlingu
8. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens –
výjimečná památka na severu Anglie, neoddělitelně
spjatá s natáčením filmů o Harry Potterovi, odjezd
večerním trajektem z Newcastlu zpět do Ijmuidenu
(plavba trvá cca 15 hodin)
9. den příjezd ke škole v pozdně večerních hodinách

CENA ZÁJEZDU KČ 14 990,- ZAHRNUJE:
• 5x ubytování v hostelu se snídaní
• 2x přepravu přes Severní moře luxusním trajektem
společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny)

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky a mapky

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní
jízdné a místní trajekt na Orkneje.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
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