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NÁMOŘNÍ VÝPRAVA DO
SKOTSKA

několika sérií o mladém kouzelníkovi Harry Potterovi a
exteriéry ukazující to nejlepší z práce britských
zahradních architektů, odjezd večerním trajektem z
Newcastlu do Ijmujdenu (plavba trvá asi 15 hodin)
8. den příjezd ke škole v pozdně večerních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do Amsterdamu
2. den návštěva Amsterdamu – pěší procházka historickým
jádrem města s průvodcem, náměstí Dam s Novým
kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem
z poloviny 17. století, který stojí na cca 13,5 tisících
kůlech, národní památník obětem druhé světové války,
možnost plavby vyhlídkovou lodí po grachtech
(vodních kanálech), podle zájmu návštěva některého z
muzeí (Rijksmuseum, nebo Van Gogh Museum),
odjezd večerním luxusním trajektem z přístavu
Ijmujden do Newcastlu (plavba trvá asi 15 hodin)
3. den odjezd z Newcastlu, návštěva ruin dvou opatství
Dryburgh Abbey a Melrose Abbey – místo, kde je
uloženo srdce skotského krále Roberta Bruce, odjezd
do města Stirling – procházka historickým centrem s
průvodcem, ve večerních hodinách ubytování v
rodinách v Edinburghu/Stirlingu a okolí
4. den celodenní výlet do Edinburghu
Holyrood Park, procházka kolem královského sídla
Marie Stuartovny a současného oficiálního sídla britské
královny Alžběty II. Palace of Holyroodhouse (dle
časových možností návštěva interiérů paláce), nový
skotský parlament, dále po Royal Mile historickým
jádrem města, St. Giles Cathedral, návštěva Edinburgh
Castle – sídlo skotských králů z 11. stol., zhlédnutí
korunovačních klenotů a Stone of Destiny, možnost
bezplatné návštěvy National Gallery of Scotland, dále v
případě zájmu přejezd městskou dopravou do přístavu
Leith k návštěvě The Royal Yacht Britannia – královská
jachta využívaná až do r. 1997 královnou Alžbětou II.,
prohlídka lodi a muzea (alternativně osobní volno,
nákupy), návrat do rodin
5. den výlet do skotských Highlands a k jezeru Loch Ness
průjezd přes jedno z nejkrásnějších skotských údolí
Glencoe do podhorského městečka Fort William s
výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis,
dále k jižnímu cípu jezera Loch Ness 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“, návrat na ubytování
6. den celodenní výlet – návštěva univerzitního města St.
Andrews (místo studií a seznámení prince Williama a
Kate Middleton), trosky rozsáhlé středověké katedrály
se hřbitovem, procházka po pláži ke zřícenině hradu z
počátku 13. století, dle časových možností procházka
po golfových hřištích, návštěva palírny whisky
Glenturret Distillery, výstup na rozhlednu Wallace
Monument s výhledem na historické město Stirling, v
případě časových možností zastávka u Falkirk Wheel –
originální otáčecí lodní výtah, jediný tohoto typu na
světě, večer návrat do rodin
7. den v ranních hodinách odjezd z Edinburghu, návštěva
Alnwick Castle & Gardens – výjimečná památka na
severu Anglie, neoddělitelně spjatá s natáčením

CENA ZÁJEZDU KČ 11 990,- ZAHRNUJE:
 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy
studentů k místu srazu
 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.
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