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VZHŮRU ZA LOCHNESSKOU PŘÍŠEROU 
 
1. den   Odjezd z ČR ve večerních hodinách, nonstop jízda do Amsterdamu. 

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. Poté už naše cesta povede malebnými 
uličkami kolem kostela Oude Kerk a neblaze proslulé čtvrti červených luceren až na náměstí Dam, kde uvidíme 
královský Koninklijk Paleis i národní památník. Zde ochutnáme místní specialitu a nakoukneme i do mnohých sýráren, 
které k Nizozemí neodmyslitelně patří. Někteří už v okolí Dam mohou relaxovat a aktivnější se mohou vydat poznávat 
dál...  

 V 17:30 vyplutí trajektu z Amsterdamu do Newcastlu, noc v kajutách na trajektu 
 
3. den   Ráno vylodění v Newcastlu (cca v 9:00) 

Hadriánův Val – návštěva pozůstatků římské pevnosti Verovicium a procházka po valu  
Jedburgh Abbey – impozantní zřícenina starého opatství, dům Marie Stuartovny 
Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta, knihovna, zbraně a brnění včetně meče Rob Roye 

  Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling 
 
4. den Prohlídka bývalého hlavního města království Fife - Dunfermline, vyfotíme si proslulý Firth Bridge, pýchu 

viktoriánského inženýrství, svého času největší to stavby ze železa na světě. 
 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 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling 

 
5. den  Glencoe – průjezd nejfotogeničtějším údolím ve Skotsku 

Fort William – bývalá vojenská pevnost, dnes příjemné turistické městečko, palírna Ben Nevis 
Fort Augustus – Neptunovy schody – soustava zdymadel na Kaledonském kanále, benediktinské opatství, projížďka 
lodičkou po jezeře Loch Ness  
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling 

 
6. den  The Trossachs – výlet do krajiny nádherných hor, jezer a hlubokých zalesněných údolí, jedna z prvních turistických 

oblastí ve Skotsku, kraj sira Waltera Scotta (Rob Roy, Jezerní panna) 
Falkirk Wheel – moderní technická památka na dopravu lodí – obří zdymadlo  
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, prohlídka města 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stirling 

7. den   Rosslyn Chapel - katedrála známá z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda, místo, kde je podle pověsti ukryt Svatý Grál 
V případě času prohlídka Newcastelu. Po 15 hod se nalodíme na trajekt do Amsterdamu. Ubytování v kajutách na 
trajektu. 
 

8. den Návrat přes SRN, příjezd do Tábora v nočních hodinách (po půlnoci) 
 

CENA:   11.790,- Kč /student ml. 18ti let, cena je platná při počtu min. 45ti účastníků 

  11.490,- Kč /student ml. 18ti let, cena je platná při počtu min. 49ti účastníků 

  osoba starší 18ti let 400,- Kč příplatek           
    
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, trajekt, 2x ubytování v kajutách na trajektu bez stravy, 4x ubytování 
v hostitelských rodinách s plnou penzí, službu průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti 
STORNU zájezdu, mapy navštívených míst 
 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 45 GBP), kapesné (cca 35 GBP), drobná EUR na WC (tranzit) 
 
 

Změna programu vyhrazena 
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