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HISTORICKÉ SKOTSKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do
francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche,
odjezd do Oxfordu - návštěva univerzitního areálu
nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – nádvoří,
kaple, jídelna (místo filmování Harryho Pottera) –
katedrála Christ Church Cathedral
odpoledne: pěší prohlídka města s průvodcem – High
Street a nejkrásnější kolej Magdalen College, Saint
Aldate’s Street, Carfax Tower z 13. st., nejstarší kolej
Merton College (1264), Town Hall, zakončení
procházky u Radcliff Camera a Clarendon Building,
návštěva Oxford Castle, dále možnost navštívit některé
z muzeí – Oxford University Museum of Natural
History, Ashmolean Museum (v pondělí zavřeno), nebo
Pitt Rivers Museum (v neděli zavřeno), či University
Botanic Garden, noční přejezd do města Edinburgh
3. den celodenní pobyt v 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), dále kolem nového
skotského parlamentu, prohlídka historického jádra
města – Royal Mile – nejstarší část města, prohlídka St.
Giles Cathedral, návštěva Edinburgh Castle – historický
hrad z 11. století – sídlo skotských králů, zhlédnutí
korunovačních klenotů a Stone of Destiny, možnost
návštěvy National Gallery of Scotland – vstup zdarma,
v případě zájmu přejezd městskou dopravou k návštěvě
The Royal Yacht Britannia – mohutná královská jachta
zakotvená v edinburském přístavu Leith – prohlídka
lodi a muzea, ubytování v rodinách v Edinburghu
4. den celodenní výlet
návštěva univerzitního města St. Andrews (místo studií
prince Williama), procházka po pláži pod troskami
rozsáhlé středověké katedrály se hřbitovem, prohlídka
zříceniny hradu na pobřeží pocházejícího z počátku 13.
století, dle časových možností procházka po golfových
hřištích, (alternativně: 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
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 do Edinburghu
na ubytování
6. den odjezd do národního parku Loch Lomond and the
Trossachs, projížďka po jezeře, v případě zájmu
procházka v malebné vesničce Luss s typickými

britskými domy a s kostelíkem s vikingským hrobem,
zastávka v Inveruglas s vyhlídkou na jezero z dřevěné
pyramidy, odjezd do městečka Callander – nákupy, v
případě příznivého počasí okružní 5km procházka k
roklině a vodopádu Bracklinn Falls s krytým trámovým
mostem, návrat do rodin
7. den odjezd z ubytování, zastávka u Hadriánova valu –
dřívější 117 km dlouhá obranná hranice mezi Anglií a
Skotskem z r. 120, odjezd do historického města York,
krátká prohlídka centra města – návštěva katedrály
York Minster, opevnění města, prohlídka Clifford´s
Tower, odjezd na ubytování v hostelu poblíž Yorku
8. den celodenní pobyt v Londýně – pěšky s průvodcem –
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben,
Downing Street, Buckingham Palace – event. Zhlédnutí
střídání stráží, piknik v St. James´s Parku, Trafalgar
Square (možnost návštěvy National Gallery – zdarma),
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži do Greenwiche,
zastávka u čajového klipru Cutty Sark, v případě
časových možností návštěva National Maritime
Museum – světoznámé muzeum námořních bitev Velké
Británie, návštěva Royal Observatory s nultým
poledníkem, ve večerních hodinách odjezd zpět do
České republiky
9. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních
hodinách

CENA ZÁJEZDU KČ 11 290,- ZAHRNUJE:
 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou
balíčku)
 1x ubytování v hostelu se snídaní
 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB,
bufet)
 přepravu přes kanál La Manche (volí CK - obousměrně
Eurotunnel, nebo trajekt)
 dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
 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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