
Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 6

Sk
ot

sk
o 

– 
Ed

in
bu

rg
hs

ký
 h

ra
d 

– 
fo

to
: V

is
itB

rit
ai

n

IRSKO
SKOTSKO

BRITSKÉ OSTROVY



58 Do 15� 12� 2016 cena jen 29 610 Kč! Časové slevy dalších zájezdů jsou uvedeny na webu�

IRSKÝ EVERGREEN
Poznávací program zpříjemněný nenáročnými procházkami. Ubytování v kvalitních hotelech s vynikající 
polopenzí v  ceně zájezdu. Stejně nestárnoucí jako populární píseň, věčně svěží, čerstvé a  stále zelené, 
takové je pravé Irsko. Pokusíme se vám jej nabídnout z několika různých pohledů. Tajemná obřadní místa 
starých Keltů i historické budovy hlavního města, Aranské ostrovy s drsnou krajinou a nádhernými výhle-
dy na moře. Nezvyklou severskou přírodu na poloostrově Connemara, ohromující Mohérské útesy i pří-
jemnou pohodu poloostrova a městečka Dingle. Nevynecháme ani prohlídku Dublinu, kde společně na-
vštívíme katedrálu sv. Patrika a ve volném čase si můžete prohlédnout některé z mnoha pamětihodností 
nebo muzeí. Zdejšího počasí se neobávejte, přestože často prší nebo alespoň jemně mrholí, dokáže právě 
takové klima navodit velice zajímavou atmosféru. 

Dublin

Glendalough
Cashel

KillarneyDingle

Mohérské útesy
Aranské 
ostrovy

Clonmacnoise
Galway

1. den: Odpoledne odlet do Dublinu 
z  Prahy nebo Vídně. Po  příletu obou 
skupin se vydáme směrem na  západ 
ostrova. Ubytování. 
2. den: Prohlídka snad nejznámějšího 
irského kláštera ze 6. století a bývalé-
ho královského města Clonmac noise 
s  ruinami katedrály a  kostelů a  vy-
sokými keltskými kříži. Přejezd přes 
Galway do přístaviště Rossaveel. Výlet 
lodí na Aranské ostrovy – jízdné je 
v  ceně zájezdu. Navštívíme ostrov 
„Inis Mór“, velkou šikmou kamennou 
plošinu na jedné straně s obrovskými 
útesy a na straně opačné s písečnými 
plážemi. Možnost půjčení kola nebo 
projížďky mikrobusem s místním prů-
vodcem. Po návratu do přístaviště od-
jezd na ubytování. Večeře.
3. den: Tento den strávíme v oblasti 
Connemara s úžasně rozlehlou a di-
vokou krajinou, které dominují dva 

horské hřebeny národního parku. Bě-
hem dne navštívíme opatství Kylle-
more Abbey, romanticky vyhlížející 
stavbu na  břehu jezera obehnanou 
hradbami s  cimbuřím a  krásnými 
zahradami. Podnikneme procházku 
v  NP Connemara. Trasy jsou odstup-
ňovány dle náročnosti, a tak si vybere 
každý. Přejezd do města Galway, kte-
ré je považováno za centrum kultury 
a  zábavy západního pobřeží. Krátká 
prohlídka města a ubytování. Večeře.
4. den: Přejezd oblastí Burren, která 
je tvořena kamenitým, zvrásněným vá-
pencovým povrchem. Zastávka u dol-
menu Poulnabron – megalitické 
stavby skládající se z několika stojících 
kamenů, jež sloužila zřejmě jako primi-
tivní svatyně a obětiště. Poté přejede-
me k jednomu z nejnavštěvovanějších 
míst v  Irsku – Mohérským útesům, 
které se tyčí až do  výšky 200 m n. m. 

Přejezd trajektem přes ústí řeky Shan-
non. Ubytování (2 noci), večeře.
5. den: Dopoledne se zastavíme 
v  malebném rybářském městečku 
Dingle. Podnikneme okružní jízdu 
„Ring of Dingle“ po  pobřeží stej-
nojmenného poloostrova, který si 
vás jistě získá nejen krásnými výhledy 
na moře, strmými pastvinami a divo-
kými útesy, ale i  svými majestátnými 
horami. Během dne navštívíme nej-
lépe dochované oratorium v  Irsku 
Gallarus oratory a podnikneme ne-
náročnou procházku. 
6. den: Ráno se projdeme krásným 
parkem a  zahradami opatství Mu-
cross house na břehu jezera Lough 
Leane. Lze dojít až k  malému vo-
dopádu Torc Waterfall. Budete mít 
možnost si prohlédnout skanzen Mu-
cross Farm. Poté budeme pokračovat 
k  Rock of Cashel – nejzachovalej-

šímu románskému kostelu v  Irsku 
se zbytky obří katedrály a  věžovým 
hradem. Odjezd na ubytování. Večeře.
7. den: Dopoledne se přesuneme 
do pohoří Wicklow, kde leží ruiny raně 
křesťanského kláštera Glendalough. 
Z něj se dochovala vysoká válcová věž, 
trosky katedrály, několik kamenných 
kostelů a  jedny z  nejzachovalejších 
zdobených křížů v  Irsku. Odpoledne 
prohlídka hlavního města Irska – Dub-
linu. Navštívíme národní katedrálu ir-
ské protestantské církve – katedrálu 
sv. Patrika, která je největším koste-
lem v celém Irsku. Budete moci spat-
řit známá místa jako irskou univerzitu 
Trinity College se slavnou knihovnou, 
nábřeží řeky Liffey, O´Connell Street, 
čtvrť Temple Bar a další. Ubytování.
8. den: Odjezd na  letiště a  před 
poled nem odlet do Prahy nebo Vídně. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 7  000 Kč, vari-
antně letenku Vídeň – Dublin a zpět vč. 
let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu autobu-
sem v Irsku, 7x ubytování ve 3* hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím), 

7x snídaně, 5x večeře (mimo 1. a 7. den), 
trajekty na Aranské ostrovy a přes řeku 
Shannon, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
60 EUR, další výše neuvedené služby.

Příplatek: jednolůžkový pokoj: 4 500 Kč, 
*svoz z Brna do Prahy linkovým busem, 
nebo vlakem a  zpět mikrobusem (min. 
3  os.): 800 Kč. **svoz z  Brna do  Vídně 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
16� 7� – 23� 7� 2017 02IR17�1607 31 500 Kč odlet z Prahy, * Brno
16� 7� – 23� 7� 2017 02IR17�1607 31 500 Kč odlet z Vídně

6� 8� – 13� 8� 2017 02IR17�0608 31 500 Kč odlet z Prahy 
6� 8� – 13� 8� 2017 02IR17�0608 31 500 Kč odlet z Vídně, ** Brno

NP Connemara

Irsko • poznávací zájezd

Irsko – stejně jako nestárnoucí populární píseň, stále svěží a zelené – foto: AdobeStock Christ Church Cathedral v Dublinu – foto: AdobeStock

Modlitebna Gallarus oratory, poloostrov Dingle



facebook.com/periscope.cz

IRSKO 55+

Tento zájezd je určen pro ty, kteří chtějí poznat krásy Irska v relativně krátkém čase, v pohodovém tempu 
a bez náročnější turistiky. Ubytování je zajištěno v kvalitních hotelech, druhý a třetí den s vynikající polo-
penzí. Předposlední den vám nabízíme možnost návštěvy irského večera s večeří, hudbou a tanci přímo 
v centru Dublinu! Během zájezdu navštívíme Bunratty Castle na největší irské řece Shannon, ohromující 
Mohérské útesy, jednu z  nejromantičtěji vyhlížejících staveb Irska Kyllemore Abbey, v  národním parku 
Connemmara podnikneme nenáročnou procházku, budeme obdivovat svéráznou přírodu v oblasti Burren 
a nevynecháme ani prohlídku Clonmacnoise a Dublinu.

DublinGalway Clonmacnoise
NP Connemara

Irsko, Skotsko • poznávací zájezdy
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Cena obsahuje: letenku Praha – Dub-
lin a zpět nebo Vídeň – Dublin a zpět vč. 
let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu auto-
busem v  Irsku, 4x ubytování ve 3* a 4* 
hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 4x snídaně, 2x večeře, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 

40 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj: 2 900 Kč, 
společenský večer s irskými tanci a večeří 
v Dublinu: 990 Kč, *svoz z Brna do Vídně 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. 
Slevy: klienti ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč, nelze sčítat s dalšími slevami.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
6� 9� – 10� 9� 2017 11IR17�0609 23 900 Kč odlet z Prahy
6� 9� – 10� 9� 2017 11IR17�0609 23 900 Kč odlet z Vídně, *Brno

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy 
nebo Vídně do  Dublinu. Po  příletu 
obou skupin přesun na ubytování.
2. den: Nejprve dojedeme k řece Shan-
non, kde nedaleko Limericku navštívíme 
Bunratty Castle s  malým skanzenem. 
Poté si prohlédneme jedno z nejnavště-
vovanějších míst v  Irsku – Mohérské 
útesy, které se tyčí až do  výšky 200 m 
n. m. Dále budeme pokračovat oblastí 
Burren, která je tvořena kamenitým, 
zvrásněným vápencovým povrchem, 
a  zastavíme se u  dolmenu Poulna-
bron – megalitické stavby skládající se 
z několika stojících kamenů, jež sloužila 
zřejmě jako primitivní svatyně a obětiš-
tě. Ubytování (2 noci) a večeře.
3. den: Tento den strávíme v oblasti 
Connemara s úžasně rozlehlou a divo-
kou krajinou, které dominují dva hor-
ské hřebeny národního parku. Během 
dne navštívíme opatství Kyllemore 
Abbey, romanticky vyhlížející stavbu 
na břehu jezera, obehnanou hradba-
mi s cimbuřím a krásnými zahradami. 
Podnikneme procházku v národním 
parku Connemara s  úžasně roz-

lehlou a  divokou krajinou. Trasy jsou 
odstupňovány dle náročnosti, a tak si 
vybere každý. Krátká prohlídka města 
Galway, které je považováno za cen-
trum kultury a zábavy západního po-
břeží. Návrat na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se vydáme 
na cestu do Dublinu. Cestou navští-
víme snad nejznámější irský klášter 
ze 6. století a bývalé královské město 
Clonmac noise s  ruinami katedrály 
a  kostelů a  vysokými keltskými kříži. 
Odpoledne nás čeká prohlídka hlavní-
ho města Irska. Navštívíme katedrálu 
sv. Patrika, která je největším koste-
lem v celém Irsku. Budete moci spatřit 
známá místa jako irskou univerzitu 
Trinity College, nábřeží řeky Liffey, 
O´Connell Street, čtvrť Temple Bar 
a  další. Ubytování přímo v  centru 
Dublinu. Můžete se zúčastnit spolu 
s  průvodkyní večeře s  programem 
irských tanců (nutno hlásit při ob-
jednání zájezdu), nebo se sami vydat 
na večerní procházku městem. 
5. den: Odjezd na  letiště a  před 
poled nem odlet do Prahy nebo Vídně. 

Mohérské útesy
Bunratty Castle

Burren

SKOTSKO 55+
Opět jsme pro vás připravili kratší verzi zájezdu po Skotsku s atraktivním programem v pohodovém tempu, 
bez dlouhých přejezdů a fyzicky náročných procházek. Ubytování je zajištěno v 3* hotelech, v ceně je 3x 
večeře. Navštívíme mnoho zajímavých, památných i historických míst. Ochutnáme místní whisky, prohléd-
neme si jeden z nejznámějších skotských zámků, zříceninu hradu na břehu jezera Loch Ness a samozřejmě 
nevynecháme ani hlavní město Edinburgh. Budeme se pohybovat v krásné přírodě plné lesů, jezer, pohoří 
i luk s pasoucími se ovcemi a dobytkem. Určitě se najde i čas posedět v některé typické hospůdce. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy a zpět 
včetně letištních tax ve výši 7 000 Kč, do-
pravu autobusem ve Skotsku, 4x ubyto-
vání v 3*hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 4x snídaně, 3x veče-
ře, průvodce,  cestovní pojištění UNIQA 
K75C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 

na lanovku 50 GBP, další výše neuvede-
né služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč, 
*svoz z/do Brna mikrobusem (min. 3 os.): 
1 300 Kč.
Slevy: klienti ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč, nelze sčítat s dalšími slevami.
Minimální počet účastníků: 25

1. den: Odlet z  Prahy do  Edinbur-
ghu. Z  letiště nás autobus zaveze 
přímo do  centra pod Calton Hill 
a po krátkém a nenáročném výstupu 
budeme mít pod sebou celý Edin-
burgh jako na  dlani. Poté se zastaví-
me u budovy parlamentu a Holyrood 
Palace, oficiálního sídla britské králov-
ny ve Skotsku. Společně se projdeme 
po  Royal Mile ke  katedrále a  poté 
bude následovat volno, které můžete 
využít například k  prohlídce Edin-
burghského hradu, ve kterém jsou 
uloženy skotské korunovační klenoty. 
Odjezd na ubytování a večeře.
2. den: Dopoledne si nejprve pro-
hlédneme originální lodní výtah Fal-
kirk Wheel, který je jedinou stavbou 
tohoto druhu na světě a výrazně uleh-
čuje přepravu lodí mezi kanály. V his-
torickém městě Stirling navštívíme 
Wallaceův monument, z něhož je pěk-
ný výhled do  kraje. Poté se vydáme 
k  největšímu skotskému jezeru Loch 
Lomond. Zastavíme se v  městečku 
Luss, odkud je pěkný výhled na jezero 
a horu Ben Lomond. Poté již vyrazíme 
do proslulé Skotské vysočiny, pojede-

se přesuneme zpět do  Edinburghu 
a  navštívíme královskou jachtu Bri-
tannia, plavidlo, které bylo po  více 
jak 40 let domovem Jejího Veličenstva 
a  královské rodiny při jejich cestách. 
Ubytování.

me po vyhlídkové silnici přes rozsáhlé 
vřesoviště Rannoch Moor do  maleb-
ného údolí Glen Coe. Ubytování u je-
zera Loch Linnhe.
3. den: Nedaleko města Fort William 
leží Spean Bridge, kde se zastavíme 
u  památníku Commando Memorial. 
Vyvezeme se lanovkou na  Nevis 
Range, kde se krátce projdeme, 
za příznivého počasí odtud bývá pěk-
ný výhled na horu Ben Nevis. Poté si 
prohlédneme soustavu zdymadel 
ve  Fort Augustus. Naše cesta pak 
bude pokračovat k  nejhlubšímu, 
a díky příběhu o podivném mořském 
tvorovi nejznámějšímu, jezeru Skot-
ska – Loch Ness. Na  jeho břehu na-
vštívíme zříceninu hradu Urguhart 
Castle. Přejezd na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se nejprve za-
stavíme v  městečku Tomatin, kde si 
prohlédneme palírnu a  ochutnáme 
místní whisky. Dále budeme pokra-
čovat malebným pohořím Grampi-
ans a  navštívíme jeden z  největších 
skotských zámků Blair Castle, který 
je vyhlášený jak svými zajímavými in-
teriéry, tak krásnými zahradami.  Poté 

5. den: Přesuneme se do  Glasgow, 
kde si prohlédneme katedrálu svatého 
Munga. Poté bude následovat volno 
v  centru města, které můžete využít 
k nákupům. Po poledni odjezd na letiš-
tě a odlet do Prahy. 

Edinburgh

Blair Castle

Loch Ness

Fort William

Stirling
Glasgow

Luss

Grampian 
Mountains

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
11� 5� – 15� 5� 2017 07IR17�1105 25 900 Kč Praha, *Brno
11� 9� – 15� 9� 2017 07IR17�1109 26 500 Kč Praha, *Brno

Tradiční irské stavení s doškovou střechou

Pohled na Edinburgh z Calton Hillu

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Milada  
Zábršová
průvodkyně zájezdu

Zdeňka 
Burianová
průvodce zájezdu
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Edinburgh

Dunottar 
Castle

Perth

ostrov Skye
Glen Coe

Loch Ness

Stirling
Luss

Grampian 
Mountains
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SKOTSKÉ OKOUZLENÍ 
Navštivte s  námi opět Britské ostrovy a  nechte se okouzlit krásou jejich jedinečné přírody, památkami 
s bohatou historií a nahlédněte s námi do každodenního života Skotů. Ubytování je zajištěno ve 3* hotelech, 
v ceně je 5x večeře. Během tohoto zájezdu uvidíme nejznámější skotské památky Scone Palace, Dunottar 
Castle, Rosslynskou kapli a  další. Navštívíme historická místa jako Culloden Battlefield nebo Glenfinnan. 
Prohlédneme si technické zajímavosti jako Falkirk Wheel, projdeme se zámeckými zahradami a ochutnáme 
také pravou skotskou whisky. Po celou dobu se budeme pohybovat v nádherné přírodě plné jezer, skalna-
tých hor a malebných pohoří Skotské vysočiny. Je to jediný hotelový zájezd v naší nabídce, během něhož se 
podíváme i na ostrov Skye, který patří k nejkrásnějším místům ve Skotsku vůbec. Budete mít také dostatek 
času vychutnat si atmosféru hlavního města Edinburghu, ale i historického Stirlingu a Glasgow.

1. den: V  podvečer odlet z  Pra-
hy do  Glasgow. Po  příletu odjezd 
na ubytování. 
2. den: Celý tento den věnujeme pro-
hlídce hlavního města Skotska Edin-
burghu. Nejprve navštívíme krá-
lovskou jachtu Britannia, plavidlo, 
které bylo po více jak 40 let domovem 
Jejího Veličenstva a  královské rodiny 
při jejich cestách. Poté nás autobus 
zaveze pod Calton Hill a  po  krátkém 
a  nenáročném výstupu budeme mít 
pod sebou celé město jako na dlani. 
Zastavíme se také u  paláce Holyro-
odhouse, poblíž něhož stojí i budova 
skotského parlamentu. Projdeme se 
po ulici Royal Mile k hlavní katedrále 
skotské církve St. Gilles. Během vol-
na můžete navštívit impozantní Edin-
burghský hrad postavený na vysoké 
čedičové skále, kde si mimo jiné mů-
žete prohlédnout korunovační kleno-
ty. Ubytování. 
3. den: Po snídani se vydáme na pro-
hlídku slavné Rosslynské kaple, kte-
rá je opředena mnoha tajemstvími. 
Pokračovat budeme do Falkirku, kde 
si prohlédneme originální lodní vý-
tah Falkirk Wheel, který je jedinou 
stavbou tohoto druhu na světě. Poté 
se vydáme k  největšímu skotskému 
jezeru Loch Lomond, jež bylo v roce 
2002 spolu s oblastí Trossachs vyhlá-
šeno prvním skotským národním par-
kem. Zastavíme se v městečku Luss, 
odkud je pěkný výhled na  jezero 

a horu Ben Lomond. Pak již vyrazíme 
do proslulé Skotské vysočiny. Pojede-
me po vyhlídkové silnici přes rozsáhlé 
vřesoviště Rannoch Moor do  ma-
lebného údolí Glen Coe. Ubytování 
u jezera Loch Linnhe a večeře (2 noci).
4. den: Nejprve se zastavíme v Glen-
finnanu, který je známý svým 300 
metrů dlouhým železničním via-
duktem. Přeplavíme se krátkým tra-
jektem na  ostrov Skye, jenž proslul 
překrásnými sceneriemi a  divokými 
horami. Jednu z  dominant ostrova 
tvoří za jasného počasí pohoří Cuillin. 
V  malebném rybářském přístavu 
v Portree se vydáme na nenáročnou 
procházku. Budete moci ochutnat 
legendární fish and chips, které zde 
připravují ze zaručeně čerstvých ryb. 
Cestou zpět na  ubytování budeme 
projíždět kolem jedné z  nejznáměj-
ších skotských památek, pevnosti 
Eilean Donan Castle.  
5. den: Nedaleko města Fort William 
leží Spean Bridge, kde se zastavíme 
u  památníku Commando Memorial, 
od kterého bývá za příznivého počasí 
pěkný výhled na horu Ben Nevis. Na-
vštívíme také prodejnu se suvenýry 
a vlněnými výrobky. V městečku Fort 
Augustus si prohlédneme soustavu 
zdymadel, jež je součástí nejdelšího 
vodního kanálu ve Skotsku. Pak bude 
naše cesta pokračovat podél nejhlub-
šího, a  – díky příběhu o  podivném 
mořském tvorovi – nejznámějšímu 

jezeru Skotska Loch Ness. Na  jeho 
břehu navštívíme zříceninu hradu Ur-
guhart Castle. Cestou na ubytování 
se ještě zastavíme na místě, kde pro-
běhla jedna z  největších bitev v  his-
torii Skotska – Culloden Battlefield. 
Ubytujeme se v  podhůří Grampien 
Mountains. Večeře.
6. den: Dopoledne se vydáme 
do  palírny Glenfiddich, která se 
nachází v  samém srdci nejznámější 
oblasti výroby whisky. Po  prohlídce 
bude následovat ochutnávka čtyř 
vzorků místní jednosladové whisky. 
Pokud se nebudete chtít zúčast-
nit prohlídky, můžete se sami projít 
po  okolí, hned vedle palírny se na-
cházejí trosky zámku Balvenie Castle. 
Po  degustaci se přesuneme do  po-
břežního města Aberdeen. Poté si 

prohlédneme zříceninu pevnosti Du-
nottar Castle, která byla postavena 
na útesu nad mořem. Přejezd na uby-
tování v Perthu a večeře.
7. den: Po snídani si nejprve prohléd-
neme místo korunovací skotských 
králů – zámek Scone Palace, kde se 
mimo jiné budete moci projít jeho 
rozsáhlými zahradami. Poté se vydá-
me do  středověkého městečka Stir-
ling, které proslulo vítěznými bitvami 
Skotů nad Angličany. Projdeme se 
v okolí hradu a navštívíme památník 
Williama Wallace, ze kterého je pěkný 
rozhled do kraje. Ubytování a večeře.
8. den: Dopoledne zavítáme 
do  katedrály sv. Munga v  Glasgow, 
poté bude následovat osobní volno 
na  nákupy a  odpoledne transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha 
– Glasgow a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7  000 Kč, dopravu autobusem 
ve  Skotsku, 7x ubytování v  3* hote-
lech (dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, 5x večeře (mimo 

1. a 2. den), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: jízdenka na  lanov-
ku a  vstupné cca 60 GBP, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 900 Kč, 

*svoz z Brna do Prahy linkovým autobu-
sem nebo vlakem a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
10� 7� – 17� 7� 2017 06IR17�1007 34 900 Kč Praha, *Brno

Železniční viadukt v Glenfinnanu – foto: Vladimír Prouza Bývalé královské sídlo Scone Palace – foto: Miroslav Koňařík

Glasgow

Typický dvoupatrový autobus v centru Edinburghu

www.skandinavie.cz
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PŘÍRODOU SKOTSKA
Skotsko je populární destinací turistů z celého světa, proto máme již několik let v nabídce zájezd také pro 
ty naše klienty, kteří na svých cestách upřednostňují pobyt v přírodě. Program je sestaven tak, abychom 
v každé oblasti strávili alespoň celý jeden den bez nutnosti dlouhých přejezdů na ubytování. Obtížnost 
zájezdu jsme zvolili na úrovni „červené botičky“, což znamená, že se budou střídat lehčí a náročnější túry. 
Chodit tedy můžete jen s batůžkem. Budete mít možnost vystoupat na nejvyšší vrchol britských ostrovů 
Ben Nevis, poznáte Grampians Mountains, ostrov Skye i údolí Glen Coe. Navštívíme také hrad Eilean Do-
nan, palírnu a prohlédneme si centrum hlavního města Edinburghu.

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy 
do Edinburghu. Po příletu se vydáme 
do  centra hlavního města Skotska. 
Projdeme se po  ulici Royal Mile až 
ke  královské rezidenci Holyroodhou-
se a  parku, jehož součástí je i  kopec 
nazývaný „Artušův trůn“. Můžete 
na něj vystoupat a mít tak celé měs-
to jako na dlani. Večer přesun do Pit-
lochry na ubytování.
2. den: Celý tento den se budeme 
věnovat turistice v Grampian Moun-
tains. Nejprve se přesuneme do ma-
lebné vesničky Braemar a podnikne-
me výšlap na  horu Morrone, odkud 
je krásný výhled na  jižní část pohoří 
Cairngorm. Po  ubytování v  místním 
hostelu se ještě můžete vydat na krat-
ší procházku v údolí řeky Dee.
3. den: Dopoledne přejedeme 
do  Tomatinu, kde navštívíme palír-
nu a ochutnáme místní whisky. Poté 
budeme pokračovat k  jezeru Loch 
Ness. V  městečku Fort Augustus 
si prohlédneme soustavu zdyma-
del, která je součástí Kaledonského 
kanálu, nejdelšího vodního kanálu 

6. den: Dopoledne se vydáme 
na  lehčí túru v  pohoří Three Sisters,  
v jedné z nejkrásnějších oblastí Skot-
ska Glen Coe. Poté přejedeme přes 
oblast Rannoch Moor až do známého 
historického města Stirling, kde se 
krátce projdeme v okolí hradu. Zájezd 

ve Skotsku.  Navštívíme také historic-
ký hrad Eilean Donan Castle, jednu 
z  nejznámějších skotských památek. 
Ubytujeme se v městečku Broadford 
na ostrově Skye (2 noci).
4. den: Tento den se budeme věno-
vat turistice na ostrově Skye. Nejprve 
podnikneme túru v  pohoří Cuillins 
Hills na jihu ostrova. Poté přejedeme 
na sever a projdeme se v oblasti Qui-
raing. Při obou túrách nás za pěkného 
počasí čekají nádherné výhledy. Zasta-
víme se také v  malebném rybářském 
přístavu v  Portree, kde ochutnáme 
legendární fish and chips. Návrat 
na ubytování v Broadfordu. 
5. den: Dopoledne se nejprve 
přeplavíme z  Armadale trajektem 
do  Mallaig. Krátce se zastavíme 
v Glenfinnanu, který je známý svým 
300 metrů dlouhým železničním via-
duktem. Poté budeme pokračovat 
do  městečka Fort William, kde bude 
hlavním bodem programu výstup 
na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Ubytování 
v hostelu přímo u nástupu na túru. 

zakončíme v  Edinburghu. Centrum 
města a  hlavní stavby bývají večer 
hezky osvětlené a tak se ještě můžete 
vydat na večerní procházku nebo na-
vštívit některou z mnoha restaurací.
7. den: Ráno transfer na letiště a od-
let do Prahy (s přestupem).

Skotsko • poznávací zájezdy s turistikou

Edinburgh

Pitlochry

Ostrov Skye

Inverness

Glen Coe
Stirling

Grampian Mountains

Cena obsahuje: letenku Praha – Edin-
burgh a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, 
dopravu mikrobusem ve Skotsku, 6x uby-
tování v  hostelech (vícelůžkové pokoje, 
zpravidla se společným sociálním zaříze-
ním), průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: stravu, vstupné asi 
20 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatek: 5x snídaně (4x kontinentální, 
1x skotská): 900 Kč. 
Minimální počet účastníků: 7
Garance malé skupiny (max. 8 osob)

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
25� 8� – 31� 8� 2017 05IR17�2508 26 900 Kč Praha 

facebook.com/periscope.cz

SKOTSKÁ VYSOČINA A SKYE 

Edinburgh

Pitlochry
Fort William

Stirling

Opět vám přinášíme zájezd, který spojuje cestování v menší skupině, zajímavý program doplněný pro-
cházkami v  přírodě a  ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelu nebo penzionu. V  ceně zájezdu je 
3x  večeře. Turistická náročnost není zvlášť vysoká, od  účastníků se očekává průměrná fyzická kondice, 
vhodné oblečení a chuť vidět věci také jinak než přes okénko mikrobusu. Náročný je pouze výstup na horu 
Ben Nevis, který však nabízí krásné výhledy i těm, kteří vyjdou ani ne do třetiny hory. Nebudeme se však 
věnovat pouze přírodě, navštívíme mnoho zajímavých míst a  památek. Nevynecháme ani ochutnávku 
v palírně skotské whisky a prohlídku historické části Edinburghu. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy 
do  Skotska a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7  000 Kč, dopravu autobusem nebo 
mikrobusem, trajekt na  Skye, 5x ubyto-
vání v 3* hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 4x snídaně (v  termí-
nu od  15. 9. 6x ubytování, 5x snídaně), 

3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 25 GBP 
a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 7� – 7� 7� 2017 10IR17�0207 31 500 Kč Praha 

15� 9� – 21� 9� 2017 10IR17�1509 32 900 Kč Praha 

1. den: V dopoledních hodinách od-
let z Prahy do Edinburghu. Po příletu 
se nejprve zastavíme u  originálního 
lodního výtahu Falkirk Wheel. Poté 
navštívíme Wallaceův monument,  
symbol středověkého městečka Stir-
ling. Projdeme se v  blízkosti hradu 
a přesuneme se na ubytování. 

jako na dlani. Poté se projdeme ulicí 
Royal Mile, která se táhne od  krá-
lovské rezidence Holyroodhouse až 
k  impozantnímu hradu. Prohlédne-
me si katedrálu St. Giles a ve volném 

me túru v pohoří Cuillins Hills. Poté 
se přeplavíme krátkým trajektem 
do Mallaig a vydáme se zpět do Fort 
William. Zastavíme se také v  Glen-
finnanu, který je známý svým 300 me-
trů dlouhým železničním viaduktem.
4. den:  Po snídani se nejprve krát-
ce zastavíme u památníku Comman-
do Memorial ve Spean Bridge. Pak bu-
deme pokračovat k  nejproslulejšímu 
jezeru Skotska – Loch Ness. V městeč-
ku Fort Augustus si prohlédneme 
soustavu zdymadel. Poté se vrátíme 
do Fort William a podnikneme výstup 
na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Krásným 
výhledem budou odměněni i ti, kteří 
nevyjdou úplně nahoru. Dle počasí 
a schopností účastníků může náš zku-
šený průvodce zvolit i jiný program. 
5. den: Přesuneme se do  Pitlochry, 
kde navštívíme palírnu Blair Athol 
Distillery a po prohlídce ochutnáme 
místní whisky. Pak budeme pokra-
čovat do Edinburghu. Nejprve se vy-
dáme na  kopec nazývaný „Artušův 
trůn“, odkud budeme mít celé město 

čase budete mít možnost projít si 
další části centra města a povečeřet či 
posedět v některé z mnoha restaurací 
nebo pubů. Ubytování.
6. den: Ráno odlet do Prahy.

Ostrov Skye
Loch Ness

Glen Coe

René 
Bělohradský
průvodce zájezdu

Památník v Glenfinnanu věnovaný skotským horalům – foto: VisitBritain

Odpočinek po výstupu k jezeru Coire Lagan 

V termínu od 15. 9. přílet na letiště 
v Glasgow o den dříve, nocleh.

2. den: V  NP Trossachs podnikneme 
výšlap na kopec Conic Hill, odkud se 
naskýtá krásný výhled na  jezero Loch 
Lomond. Poté budeme pokračovat 
přes vesničku Luss a  rozsáhlou ob-
last bažin a  rašelinišť Rannoch Moor 
do jednoho z nejkrásnějších údolí Skot-
ska, Glen Coe. Vydáme se zde na lehčí 
túru v  pohoří Three Sisters. Ubytování 
na břehu jezera Loch Linnhe (3 noci). 
3. den: Dopoledne se vydáme zá-
padní částí Skotské vysočiny na ostrov 
Skye. Cestou si prohlédneme jednu 
z  nejznámějších skotských památek 
Eilean Donan Castle. Přejedeme 
přes most Skye Bridge a  podnikne-
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Chodník na „Artušův trůn“ lemuje záplava žlutých květů hlodášů – foto: Miroslav Koňařík Hlavní katedrála skotské církve St. Gilles – foto: Miroslav Koňařík

Edinburgh

Orknejské ostrovy

BraemarFort William

Dunrobin Castle

Loch Ness

Stirling

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Edinburgh a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7  000  Kč., dopravu autobusem 
ve Skotsku, trajekt na Orknejské ostrovy, 
7x ubytování v  3*hotelech (dvoulůž-

kové pokoje s  příslušenstvím), 7x  sní-
daně (poslední den formou balíčku), 
4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 

50 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 7  900 Kč, 
*svoz z  Brna do  Prahy a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
18� 8� – 25� 8� 2017 08IR17�1808 38 900 Kč Praha, *Brno

Již potřetí jsme pro vás připravili zájezd zahrnující návštěvu Orknejských ostrovů, během něhož budete mít 
možnost vychutnat si jak pobyt v přírodě s mnoha procházkami a túrami, tak komfort hotelového ubyto-
vání. V ceně zájezdu jsou 4 večeře. Skotsko je zajímavá země, která vás jistě zaujme nejen svou nevšední 
krajinou. Tento zájezd vám umožní poznat jak historické památky, tak přírodní krásy Skotska. Zvolili jsme 
střední turistickou náročnost, takže ti nejzdatnější mohou vystoupat až na  vrchol Ben Nevis. Zároveň i  ti 
o  něco méně fyzicky připravení budou mít možnost dojít na  místa s  krásnými výhledy. Podnikneme túru 
v Grampian Mountains, procházky po mořském pobřeží a v Edinburghu se můžeme vydat na vyhaslou sop-
ku. Navštívíme nejzachovalejší evropskou neolitickou osadu, v  palírně ochutnáme skotskou whisky, pro-
hlédneme si královskou jachtu i jeden z nejmalebnějších skotských zámků. 

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. 
Po  příletu si nejprve prohlédneme 
originální lodní výtah Falkirk Wheel, 
který je jedinou stavbou tohoto 
druhu na  světě a  výrazně ulehčoval 
přepravu lodí mezi kanály. V  histo-
rickém městě Stirling se nejprve 
krátce projdeme městečkem k hradu 
a  následně navštívíme Wallaceův 
monument, z něhož je pěkný výhled 
do  kraje. Památník je věnován lido-
vému hrdinovi Williamu Wallaceovi, 
který vedl Skoty ve  válce za  nezá-
vislost, a  jehož můžete znát z  filmu 
Statečné srdce. Přejezd na ubytování. 
2. den: Tento den strávíme v centru 
hlavního města Skotska Edinburghu. 
Nejprve navštívíme královskou 
jachtu Britannia, plavidlo, které 
bylo po  více jak 40 let domovem 
Jejího Veličenstva a  královské rodiny 
při jejich cestách. Pak se po  někte-
ré ze značených stezek vydáme 
na kopec zvaný „Artušův trůn“, odkud 
budeme mít celé město jako na dlani. 
Projdeme se také po  ulici Royal 
Mile a  navštívíme hlavní katedrálu 
skotské církve St. Gilles. Poté bude 
následovat volno, během kterého 
se můžete vydat třeba na  prohlíd-
ku Edinburghského hradu, kde 
si mimo jiné můžete prohlédnout 
korunovační klenoty. Zbude také čas 
na ochutnání některé z místních spe-
cialit, ať už v pubu, nebo v některém 
z krámků. Přejezd na ubytování.
3. den: Dnes se  vydáme vstříc 

Skotské vysočině. Pojedeme přes 
rozsáhlé vřesoviště Rannoch Moor, 
po  vyhlídkové silnici přes malebné 
horské údolí Glen Coe až do  měs-
tečka Fort William, které leží na břehu 
jezera Loch Linnhe. Hlavním bodem 
programu tohoto dne bude výstup 
na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Krásným 
výhledem na  Skotskou vysočinu 
budou odměněni i  ti, kteří nevyjdou 
až nahoru. V  případě nepříznivého 
počasí podnikneme náhradní túru 
do Ztraceného údolí. Ubytování.
4. den: Dopoledne se nejprve vydá-
me k  nejhlubšímu, a  díky příběhu 
o  podivném mořském tvorovi nej-
proslulejšímu, jezeru Skotska Loch 
Ness. Navštívíme zříceninu hradu 
Urguhard Castle, která stojí na jeho 
břehu. Pak už se vydáme na  cestu 
k  severnímu pobřeží. Tam se pro-
jdeme u  majáku na  Duncansby 
Head a  budeme pozorovat kolonie 
ptáků žijících na útesech. Po krátkém 
přejezdu do  Thurso se ubytujeme 
(2 noci). Večeře.
5. den: Tento den strávíme 
na  Orknejských ostrovech, kam 
se nejprve dopravíme trajektem. 
Pak už se vydáme přes Churchillovy 
bariéry, spojující jednotlivé ostrovy 
na  východním břehu zátoky Scapa 
Flow, do  Kirkwallu, hlavního města 
ostrovů, kde si budete moci prohléd-
nout St Magnus Cathedral, prochá-
zet se v  přístavu nebo se věnovat 

nákupům. Dále budeme pokračovat 
k  úzkému pruhu země mezi jeze-
ry Harray a  Stennes, kde se zasta-
víme u  kamenných kruhů Ring of 
Brodgar a  Stones of Stennes. 
Navštívíme neolitickou vesnici Skara 
Brae pocházející z období 2 500 př. n. 
l. Na závěr navštívíme malebné měs-
tečko Stromness. Návrat na  ubyto-
vání v Thurso a večeře.
6. den: Dopoledne se nejprve krátce 
projdeme v okolí městečka Wick. Poté 
navštívíme zámek Dunrobin Castle 
ze 13. století, který je jedním z nejdéle 
osídlených panství v  Británii. Budete 
moci zhlédnout představení s  cviče-
nými sokoly. Dále budeme pokračo-
vat přes hlavní město Skotské vysoči-
ny Inverness do  městečka Aviemore 
a  podnikneme túru zakončenou 
výhledem na pohoří národního parku 

Cairngorm. Ubytování a večeře. 
7. den: Po  snídani se vydáme 
do  palírny Glenfiddich, která se 
nachází v  samém centru výroby   
whisky v oblasti Speyside. Po prohlíd-
ce bude následovat ochutnávka čtyř 
vzorků místní jednosladové whisky. 
Pokud se nebudete chtít zúčastnit 
prohlídky, můžete se sami projít 
po okolí, hned vedle palírny se nachá-
zejí trosky zámku Balvenie Castle. 
Poté budeme pokračovat mimo 
hlavní turistické trasy až do  vesničky 
Braemar, kde podnikneme výšlap 
na horu Morrone s krásnými výhledy 
do okolí. Poté se přesuneme na uby-
tování v Edinburghu, cestou se zasta-
víme v restauraci na večeři.
8. den: Ráno odjezd na letiště a odlet 
do Prahy.

SKOTSKO A ORKNEJSKÉ OSTROVY
Skotsko • poznávací zájezd s turistikou

Grampian 
Mountains

Duncansby 
Head

Thurso

Do 17� 1� 2017 cena jen 36 566 Kč! Časové slevy dalších zájezdů jsou uvedeny na webu�

Neolitická vesnice Skara Brae na Orknejských ostrovech



SKOTSKÁ WHISKY A HIGHLAND GAMES
Skotsko • poznávací zájezd

Edinburgh

Pitlochry
Fort William

Stirling

Whisky patří ke  Skotsku stejně neodmyslitelně jako kilt nebo ragby. Stejně tak 
k němu ale patří soutěže siláků, tanečníků a dudáckých kapel, které můžete zhléd-

nout při tomto zájezdu během tzv. Atholl Gathering, skotských her, jež se konají v areálu jednoho z nej-
známějších skotských zámků. Tato akce s velmi dlouhou tradicí není pouhou turistickou atrakcí, a vy tak 
budete mít možnost nahlédnout do běžného života obyvatel hrabství Pertshire. Zájezd vás rovněž zavede 
do krásné přírody Skotské vysočiny, do Edinburghu, historického Stirlingu a samozřejmě také do palíren. 
V každé palírně se nám bude věnovat zkušený místní průvodce. Věříme, že zájezd zaujme nejen milovníky 
whisky, ale i ty z vás, kteří chtějí zažít atmosféru Skotska v příjemném pohodovém tempu s menší skupi-
nou. Ubytování v hotelech nebo penzionech, v ceně zájezdu je 4x večeře.

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Edinburgh a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč, dopravu autobusem nebo mik-
robusem ve  Skotsku, 5x ubytování v  3* 
hotelech nebo penzionech (dvoulůžko-
vé pokoje s  příslušenstvím), 4x večeře, 
4x snídaně (mimo poslední den), vstu-

py do  palíren Cardhu, Blair Atholl 
a Tomatin, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku. 
Cena neobsahuje: další vstupné cca 
50 GBP a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 900 Kč
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odj. místo:
25� 5� – 30� 5� 2017 12IR17�2505 31 900 Kč Praha

1. den: Dopoledne odlet z Prahy. Po pří-
letu se vydáme na  sever. Pojedeme 
kolem známého železničního mostu 
Forth Bridge (UNESCO) do městečka 
Pitlochry, kde navštívíme palírnu Blair 
Atholl Distillery – v  ceně zájezdu. 
Po prohlídce ochutnáme 4 vzorky míst-
ní jednosladové whisky. Přesuneme se 
na  ubytování do  podhůří Grampian 
Mountains. Večeře. 
2. den: Celý tento den se bude-
me pohybovat v  oblasti Speyside, 
která je centrem výroby skotské 
whisky. Nejprve se vydáme do  ves-
nice Knockando, kde navštívíme 
Cardhu Distillery – v  ceně zájez-
du. Součástí prohlídky bude degu-
stace 3 vzorků místní whisky. Pak 
navštívíme nejznámější skotské bed-
nářství Speyside Cooperage, kde se 
vyrábí a  opravují sudy. V  Dufftownu, 
„hlavním městě whisky“, navští-
víme vyhlášenou Glenfiddich 
Distillery. Zkušený průvodce pro-
vede naši skupinu palírnou i  historií 
této rodinné firmy. Navštívíme také 
skladiště s uloženými sudy pro výro-
bu slavné patnáctileté Glenfiddich 
Solera Reserve. Prohlídku zakončíme 
ochutnávkou, během níž se poku-
síme proniknout do  chutí a  vůní 
12, 15, 18 a 21letých místních whisky. 
Tuto prohlídku je možno vynechat 
a  čas strávit procházkou u  zříceniny 

Balvenie Castle, která se nachází 
poblíž palírny. Na  závěr se můžete 
svézt po  Keith&Dufftown Railway 
a vychutnat si pohled na krajinu také 
z vlaku. Návrat na ubytování a večeře. 
3. den: Dopoledne nejprve navštíví-
me poslední palírnu v  tomto zájez-
du – Tomatin – v  ceně zájezdu. 
Naše cesta pak bude pokračovat k nej-
známějšímu skotskému jezeru Loch 
Ness, na  jehož břehu si prohlédne-
me zbytky hradu Urguhard Castle. 
Poté se projdeme kolem plavebních 
komor zdymadel ve  Fort Augustu, 
což je příjemné místo k  posezení 
a  ochutnání některých ze skotských 
specialit. Zastavíme se také u  památ-
níku Commando memorial ve Spean 
Bridge, odkud je za příznivého počasí 
krásný výhled na  nejvyšší horu Velké 
Británie Ben Nevis. Pak se přesuneme 
na ubytování. Večeře. 
4. den: Dnes se zúčastníme akce 
nazývané Atholl Gathering, která 
probíhá v  areálu zámku Blair Castle. 
Postupně budeme moci sledo-
vat zápolení siláků ze všech koutů 
Skotska v  netradičních disciplínách, 
jako je vrhání kmene stromu, zve-
dání těžkých břemen a  podobně. 
Uvidíme také nástup vojenské kapely. 
Odpoledne se vydáme do historické-
ho města Stirling, kde navštívíme 
Wallaceův monument, z  něhož je 

Speyside

facebook.com/periscope.cz

NOVINKA

Měděné destilační kotle v palírně Glenfiddich – foto: Patrik Dekan Nástup armády horalů z Athollu na zámeckém nádvoří – foto: Archiv Blair atholl

pěkný výhled do  kraje. Památník je 
věnován lidovému hrdinovi Williamu 
Wallaceovi, který vedl Skoty ve  válce 
za nezávislost. Ubytování a večeře.  
5. den: Celý tento den strávíme v hlav-
ním městě Skotska Edinburghu. Vydáme 
se na  Calton Hill, odkud budeme mít 
celé město jako na  dlani. Navštívíme 
královskou jachtu Britannia, plavi-
dlo, které bylo po více jak 40 let domo-
vem Jejího Veličenstva a  královské 
rodiny při jejich cestách. Zastavíme se 

také u  paláce Holyroodhouse, v  jehož 
blízkosti stojí i  budova skotského par-
lamentu. Projdeme se po  ulici Royal 
Mile k  hlavní katedrále skotské církve 
St. Gilles. Během volna můžete navští-
vit impozantní Edinburghský hrad 
postavený na  vysoké čedičové skále, 
kde si mimo jiné můžete prohlédnout 
korunovační klenoty. Ubytování. 
6. den: Ráno transfer na  letiště 
a odlet do Prahy.

ZÁJEZDY A UBYTOVÁNÍ NA MÍRU
Na  vyžádání vám pro individuální cesty zajistíme ubytování, le-
tenky a zapůjčení automobilu ve Skotsku. Chcete vyrazit do Skot-
ska s firmou v menším kolektivu nebo s podnikovým kolektivem či 
skupinou přátel? Zajistíme vám celý zájezd do Skotska, mj. i včet-
ně trajektů a průvodce. Kompletní servis od návrhu trasy až po do-
dání potřebných dokladů a instrukcí k zájezdu. 

Osobní konzultace v kanceláři CK Periscope Skandinávie v Brně,  
případně po telefonu 542 213 346 nebo na: mirek@skandinavie�cz

• PROGRAM
• LETENKY
•  UBYTOVÁNÍ  

(hostely, penziony, hotely)
• ZAPŮJČENÍ AUTOMOBILU
Rádi se s vámi podělíme o své zkušenosti.

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Loch Ness
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Mohérské útesy se tyčí až do výšky 200 m n. m. – foto: Miroslav Koňařík Holyrood House – oficiální sídlo britské královny ve Skotsku – foto: Miroslav Koňařík

TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA A SKOTSKA
Irsko, Skotsko • poznávací zájezd

Cena obsahuje: letenky Praha – Dublin 
a Edinburgh – Praha vč. let. tax, dopravu 
autobusem dle programu, trajekt z Irska 
do  Skotska, 9x ubytování v  hotelech 
nebo penzionech (2lůžkové pokoje), 

9x  snídaně, průvodce, pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupy cca 50 EUR 
a 80 GBP, jízdné MHD.
Příplatky: cestovní pojištění UNIQA 

K7C: 400 Kč, 1lůžkový pokoj: 8  990 Kč, 
9x večeře: 5 590 Kč.
Minimální počet účastníků: 30

Opět vám nabízíme zájezd, ve  kterém je propojeno Irsko, Severní Irsko a  Skotsko. Země, které jsou si 
v mnohém podobné, i když od nepaměti vždy usilovaly o svoji svébytnost. Nejdelší zájezd z naší nabídky 
na Britských ostrovech vám umožní návštěvu všech tří hlavních měst Dublinu, Belfastu i Edinburghu, his-
torických památek a také nejznámějších míst jednotlivých oblastí, jako jsou Mohérské útesy, doky, ve kte-
rých byl postaven Titanic, město Glasgow nebo jezero Loch Ness. Čeká nás také plavba trajektem, návštěva 
palírny whisky v Killbegan, prohlídka korunovačních klenotů, výrobna šperků z vřesu a další zajímavosti. 
Vybrali jsme to podstatné z každé země, tak abychom zachovali příjemné tempo zájezdu. 
Ubytování je zajištěno v hotelech a penzionech a je možné si připlatit za večeře. 

1. den: Odlet z  Prahy do  Dublinu, 
transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Dopolední procházka 
po irském hlavním městě Dublinu – 
O‘Connell Street, Trinity College, kde 
lze obdivovat Book of Kells – evan-
geliář z  8. stol. Prohlídka katedrály 
sv. Patrika. Odjezd do hrabství Tippe-
rary s  krátkou zastávkou u  Rock 
of Cashel, nejkrásnější středověké 
památky Irska. Přejezd k  národnímu 
parku Killarney. Nocleh (2 noci).
3. den: Celodenní výlet po  poloost-
rově Dingle se zastávkou ve  stejno-
jmenném rybářském městečku, které 
se chlubí delfínem Funghi. Při projížď-
ce kolem rozeklaného pobřeží Atlant-
ského oceánu vás čekají nádherné 
výhledy a  písečné pláže. Prohlídka 
Gallarus Oratory, která je jednou 
z nejpůsobivějších raně křesťanských 
památek. Návrat na nocleh.

4. den: Po  snídani přejezd krátkým 
trajektem přes ústí řeky Shannon. 
Zastávka u  informačního centra, pro-
cházka podél Mohérských útesů, 
kde lze poslouchat fascinující buše-
ní vln Atlantiku. Cesta pokračuje podél 
pobřeží se zastávkou na  ochutnávku 
irských sýrů na  farmě Aillwee Cave. 
Dojezd do hotelu.
5. den: Dopoledne návštěva palírny 
Kilbeggan, kde se seznámíte s historií 
a výrobou zlatavě jantarové irské whis-
key, kterou  budete moci i  ochutnat. 
Poté přejezd srdcem smaragdového 
ostrova, krajinou se 40 odstíny zelené 
do Belfastu – hlavního města Sever-
ního Irska. Krátká prohlídka města 
spojeného s  fenoménem Titaniku. 
Doporučujeme navštívit fantastickou 
expozici v Titanic Belfast muzeu. 
6. den: Trajekt do  Skotska a  prů-
jezd podél pobřeží hrabství Ayrshi-

re, oblastí písečných pláží. Zastávka 
v  Alloway u  domu, kde se narodil 
a  žil slavný skotský básník Robert 
Burns. Prohlídka největšího skotského 
města Glasgow, jehož centrem je 
náměstí sv. Jiří. 
7. den: Dopoledne prohlídka králov-
ského Stirlingu s  hradem, kde byla 
korunována Marie Stuartovna. Krátká 
zastávka u poutavých peřejí v Killinu. 
Přejezd přes jedno z  nejkrásnějších 
údolí Skotska Glen Coe a  největší 
vřesoviště Rannoch Moor. Průjezd 
kolem Ben Nevisu – nejvyšší hora 
Velké Británie, do  malebného Fort 
Augustus, kde jsou zdymadla a  kde 
začíná pověstmi opředené jezero 
Loch Ness. Nocleh. 
8. den: Po  snídani prohlídka impo-
zantních ruin Urquhart Castle. Prů-
jezd Inverness, které je považováno 
za  hlavní město Skotské vysočiny. 

Další návštěva bude u  Blair Castle 
– velkolepého sídla vévody z  Atholu, 
jež je jedním z  nejnavštěvovanějších 
ve  Skotsku, a  to nejen proto, že má 
jedinou soukromou armádu v  zemi. 
Městečko Pitlochry – zastávka v palír-
ně s ochutnávkou pravé skotské whis-
ky, procházka k přehradě s „žebříkem“ 
pro lososy. Cestou do  Edin burghu 
přejezd kolem slavného červeného 
železničního mostu Forth Bridge. 
9. den: Celodenní prohlídka Edin-
burghu – hlavního města Skotska, 
během níž budete obdivovat ele-
gantní domy na  „Novém městě“, 
uvidíte skotské korunovační klenoty 
na  středověkém hradě a  projdete 
se po  Královské míli, kde se nachá-
zí několik důležitých staveb, např. 
katedrála St. Giles či Holyroodpalace. 
10. den: snídaně formou balíčku. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 6� – 11� 6� 2017 01KS17�0206 39 990 Kč Praha

14� 7� – 23� 7� 2017 01KS17�1407 39 990 Kč Praha
6� 8� – 15� 8� 2017 01KS17�0608 39 990 Kč Praha

Edinburgh

Belfast

Stirling

Glasgow

PitlochryFort William

Cashel

Galway Kilbeggan

DublinMohérské útesy

Killarney

Dingle

www.skandinavie.cz

Železniční most Forth Bridge postavený v roce 1890 je zapsán v UNESCO


