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1. den (5.9.) Odjezd z ČR ve večerních hodinách, nonstop jízda do Amsterdamu. 
 

2. den (6.9.) 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 až na náměstí Dam, kde uvidíme královský Koninklijk Paleis 
i národní památník. Zde si dáme osobní volno na případné ochutnávky místních specialit či nákupy. Někteří už 
v okolí Dam mohou relaxovat a aktivnější se mohou vydat poznávat dál. Odpoledne přejezd do přístavu 
a nalodění na trajekt, který vyplouvá v 17:30 do Newcastlu. Noc v kajutách na trajektu. 

 

3. den (7.9.) Ráno vylodění v Newcastelu (cca v 09:00) 
Návštěva Rosslyn Chapel - katedrála známá z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda, místo, kde je podle pověsti 
ukryt Svatý Grál. 

 Edinburgh – tzv. „Athény severu“, prohlídka nejznámějších míst - pahorek Calton Hill, Holyrood Palace – 
oficiální rezidenci královské rodiny ve Skotsku, kde mimo jiné žila i slavná Marie Stuartovna, The Royal Mile – 
historické ulice s katedrálou a parlamentem, památník sira Waltera Scotta, Edinburgh Castle, rušná třída 
Princes Street. Zájemci mohou vystoupat na Artušovo sedlo (vyhaslá sopka), odkud je nádherný výhled na celé 
město. Ubytování v hostelu. 

  

4. den (8.9.)   Ráno se vydáme na sever, nejprve si prohlédneme Falkirk Wheel - obří zdymadlo, pýcha skotského inženýrství 
21. století a poté se vydáme jedním z nejromantičtějších a nejhezčích skotských údolí – Glencoe, kde probíhalo 
natáčení mnoha ikonických filmů (Statečné srdce, Harry Potter), až dojedeme do Fort Augustus – Neptunovy 
schody – soustava zdymadel na Kaledonském kanále, benediktinské opatství, v případě času a zájmu projížďka 
loďkou po jezeře Loch Ness. Na závěr dne zastávka u nejfotogeničtějšího hradu Eilean Donan Castle. 
Ubytování na ostrově Skye. 

 

5. den (9.9.)    Turistika na ostrově Skye 
 Storr – čedičová plošina, monolit Old Man of Storr, nádherné výhledy do krajiny 
 Kilt Rock – skály připomínající vzor a řasení kiltu, vodopád Lealt Fall 
 Dunvegan Castle – hrad stojící na břehu mořského zálivu, zátoka tuleňů – lodní výlet ke kolonii tuleňů 
 Portree – „hlavní město ostrova Skye“, malebný přístav s barevnými domky 
  Ubytování v hostelu na ostrově Skye. 
  

6. den (10.9.) Výlet do Národního parku Trossachs, kraje třpytivých jezer a skalnatých kopců, kde u malebného jezera Loch 
Katrine můžeme vystoupat na kopeček Ben A‘an, místo znamenitých výhledů, odkud budeme mít celé 
Trossachs jako na dlani nebo se projedeme parníkem po jezeru a projdeme se  kolem jezera. Odpoledne nás 
čeká Stirling – jedno z nejstarších měst ve Skotsku a ve středověku jedno z nejvýznamnějších, staré město se 
zachovalými domy ze 16. - 18. století, v případě zájmu prohlídka renesančního hradu Stirling Castle na kopci 
nad městem, v historii oblíbené sídlo skotských králů a královen. Ubytování v hostelu ve Stirling. 

  

7. den (11.9.)   Po snídani vyrazíme jih. Cestou se zastavíme v Gretna Green (2,5h cesta) - první skotská vesnice se slavnou 
kovárnou - dějištěm tajných svateb, návštěvnické středisko, prodej skotských suvenýrů, památné místo 
Skotska. 
Následuje přejezd do Yorku (cca 3 hodiny) – krátká prohlídla historického město - bludiště středověkých 
uliček, mohutné městské hradby, zachované budovy ze všech dob, York Minster - největší gotická katedrála 
v Anglii.  
Po prohlídce odjezd na ubytování do Leicestru (cca 3 hodiny). 

 

8. den (12.9.)  Po brzké snídani vyrazíme do Cambridge (cesta cca 2h) - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity 
v Anglii, prohlídka historického centra a procházka kolem starobylých univerzitních kolejí, možnost návštěvy 
King’s College se slavnou kaplí – symbol města, Trinity College, kde studoval např. Issac Newton, princ Charles 
a mnoho dalších slavných osobností, v případě zájmu návštěva některého z místních muzeí - Fitzwilliam 
Museum se sbírkami z Egypta, Řecka, Říma, Sedgwick Museum s fosiliemi dinosaurů a dalších tvorů v případě 
pěkného počasí možnost plavby po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél proslavených „college 
backs“. Ve večerních hodinách přeprava do Francie. 

 

9. den (13.9.)   Návrat do ČR v nočních hodinách. 
 

CENA:      12 890,-/osoba  

cena je platná při min. počtu 45 účastníků   
 

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, trajekt na trase Amsterdam  Newcastle a Dover - Calais, 1 noc 
v kajutách na trajektu Amsterdam – Newcastle bez stravy, 5x ubytování v hostelu/hotelu se snídaní, průvodce, kompletní 
pojištění, mapy navštívených míst 
 

Cena nezahrnuje: ostatní stravu (obědy, večeře), vstupné (8 EUR + cca 50 GBP), kapesné (cca 50 GBP), drobné EUR (na tranzit) 
Možnost objednat večeře za 250 Kč/osoba/noc 
 

Změna programu vyhrazena 
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