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IRSKÝ EVERGREEN
Poznávací program zpříjemněný nenáročnými procházkami. Ubytování 
v kvalitních hotelech s vynikající polopenzí v ceně zájezdu. Stejně nestárnou-

cí jako populární píseň, věčně svěží, čerstvé a stále zelené, takové je pravé Irsko. Pokusíme se vám jej nabíd-
nout z několika různých pohledů. Uvidíte například historické budovy hlavního města, nezvyklou severskou 
přírodu na poloostrově Connemara, ohromující Mohérské útesy i příjemnou pohodu poloostrova a městečka 
Dingle. Nevynecháme ani prohlídku Dublinu, kde společně navštívíme katedrálu sv. Patrika a ve volném čase si 
můžeme 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

Clonmacnoise
Galway

Inis Mór

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Přímo z letiště se vydáme směrem na západ ostro-
va. Ubytování. 
2. den: Prohlídka snad nejznámějšího irského 
kláštera ze 6. století a bývalého královského města 
Clonmacnoise s  ruinami katedrály a  kostelů 
a  vysokými keltskými kříži. Přejezd přes Galway 
do  přístaviště Rossaveel. Výlet lodí na  Aranské 
ostrovy – v ceně zájezdu. Navštívíme ostrov „Inis 
Mór“, velkou šikmou kamennou plošinu s  obrov-
skými útesy na jedné straně a s písečnými plážemi 
na  straně opačné. Možnost půjčení kola nebo 
projížďky mikrobusem s  místním průvodcem. 
Po  návratu do  přístaviště odjezd na  ubytování 
(2 noci). Večeře.
3. den: Tento den strávíme v  oblasti Connemara 
s úžasně rozlehlou a divokou krajinou, které domi-
nují dva horské hřebeny národního parku. Během 
dne navštívíme opatství Kyllemore Abbey, 
romanticky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obe-
hnanou hradbami s  cimbuřím a  krásnými zahra-
dami. Podnikneme procházku v  NP Connemara. 
Trasy jsou odstupňovány dle náročnosti, a  tak si 
vybere každý. Přejezd do  města Galway, které je 
považováno za  centrum kultury a  zábavy západ-
ního pobřeží. Krátká prohlídka města a  návrat 
na ubytování. Večeře.
4. den: Oblastí Burren, která je tvořena zvrásně-
ným vápencovým povrchem, se přesuneme k jed-
nomu z  nejznámějších míst Irska – Mohérským 
útesům, které se tyčí až do výšky 200 m n. m. Poté 
navštívíme středověkou tvrz Bunratty Castle, 
která byla postavena na strategickém místě neda-
leko Limericku, při ústí řeky Shannon. Součástí 
areálu je také skanzen popisující život v  Irsku 

v 19. století. Přejezd na ubytování (2 noci). Večeře.
5. den: Podnikneme okružní jízdu „Ring of 
Dingle“ po pobřeží stejnojmenného poloostrova, 
který si vás jistě získá nejen krásnými výhledy 
na  moře, strmými pastvinami a  divokými útesy, 
ale i  svými majestátnými horami. Během dne 
se zastavíme v  malebném rybářském městečku 
Dingle, na  pláži Inch, navštívíme nejlépe docho-
vané oratorium v  Irsku Gallarus Oratory a  pod-
nikneme nenáročnou procházku. Návrat na  uby-
tování a večeře.
6. den: Ráno se projdeme krásným parkem 
a  zahradami opatství Mucross House na  břehu 
jezera Lough Leane. Lze dojít až k malému vodo-
pádu Torc Waterfall. Budete mít možnost si pro-
hlédnout skanzen Mucross Farm. Poté budeme 
pokračovat k  Rock of Cashel – nejzachovalejší-
mu románskému kostelu v  Irsku se zbytky obří 

katedrály a  věžovým hradem. Odjezd na  ubyto-
vání. Večeře.
7. den: Dopoledne se přesuneme do  pohoří 
Wicklow, kde leží ruiny raně křesťanského kláš-
tera 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 – Dublinu. Navštívíme národní katedrálu 
irské protestantské církve – katedrálu sv. Patrika, 
která je největším kostelem v celém Irsku. Budete 
moci spatřit 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  dopoledne odlet pří-
mým letem do Prahy. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a zpět vč. let. 
tax, dopravu autobusem, trajekt na  Aranské ostrovy 
a přes řeku Shannon, 7x ubytování v hotelech (2lůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, 5x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění včetně storna UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 70 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatek: 1lůžkový pokoj: 4  900 Kč, *svoz z  Brna 
do Prahy linkovým busem, nebo vlakem a zpět mi kro-
busem (min. 3 os.): 800 Kč. 
Minimální počet účastníků: 25..

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
14. 7. – 21. 7. 2019 02IR 32 900 Kč odlet z Prahy, *Brno

4. 8. – 11. 8. 2019 02IR 32 900 Kč odlet z Prahy, *Brno

NP Connemara

Irsko • poznávací zájezd

Opatství Kyllemore Abbey stojí na velmi romantickém místě na břehu jezera – foto: archiv CK

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Mohérské útesy



facebook.com/periscope.cz

IRSKO – ZELENÝ OSTROV
Tento zájezd je určen pro ty, kteří chtějí poznat krásy Irska v  pohodovém tempu a  bez náročnější turisti-
ky. Ubytování je zajištěno v  kvalitních hotelech s  vynikající polopenzí. Během zájezdu navštívíme oblast 
národního parku Connemmara, kde podnikneme nenáročnou procházku a  prohlédneme si jednu z  nejro-
mantičtěji vyhlížejících staveb Irska Kyllemore Abbey. Vydáme se na  okružní cestu na  poloostrově Dingle 
s  krásnými výhledy na  moře. Budeme obdivovat svéráznou přírodu v  oblasti Burren, ohromující Mohérské 
útesy. Navštívíme Bunratty Castle na největší irské řece Shannon a bývalé sídlo irských králů – Rock of Cashel.  
Nevynecháme samozřejmě ani prohlídku Dublinu.

DublinGalway Athlone
NP Connemara

Irsko, Skotsko • poznávací zájezdy
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Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snídaně, 
4x večeře, průvodce, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 4 500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 20.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
28. 5. – 2. 6. 2019 15IR 26 900 Kč Praha

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Po  příletu se vydáme směrem na  západ ostrova. 
Ubytování v Athlone.
2. den: Tento den strávíme v  oblasti Connemara 
s  úžasně rozlehlou a  divokou krajinou, které 
dominují dva horské hřebeny národního parku. 
Navštívíme opatství Kyllemore Abbey, romantic-
ky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obehnanou 
hradbami a  krásnými zahradami. Podnikneme 
procházku v  NP Connemara. Přejezd do  města 
Galway, které je považováno za  centrum kultury 
a  zábavy západního pobřeží. Krátká prohlídka 
města a odjezd na ubytování, večeře.
3. den: Oblastí Burren, která je tvořena zvrásně-
ným vápencovým povrchem se přesuneme k jed-
nomu z  nejznámějších míst Irska – Mohérským 
útesům, které se tyčí až do  výšky 200 m n. m. 
Poté se zastavíme ve  vesničce Doolin. Nedaleko 
Limericku navštívíme Bunratty Castle s  malým 
skanzenem. Po příjezdu na ubytování večeře.
4. den: Dopoledne se zastavíme v  malebném 
rybářském městečku Dingle. Podnikneme okružní 
jízdu „Ring of Dingle“ po  pobřeží stejnojmen-
ného poloostrova s  krásnými výhledy na  moře, 
strmými pastvinami a divokými útesy. Během dne 
navštívíme nejlépe dochované oratorium v  Irsku 
Gallarus oratory, zastavíme se na  pláži Inch 

a podnikneme nenáročnou procházku. Ubytování 
a večeře.
5. den: Ráno se projdeme krásným parkem a zahra-
dami opatství Mucross House na  břehu jezera 
Lough Leane. Lze dojít až k  malému vodopádu 
Torc Waterfall. Budete mít možnost si prohlédnout 
skanzen Mucross Farm. Poté budeme pokračovat 
k  Rock of Cashel – nejzachovalejšímu románské-
mu kostelu v Irsku se zbytky obří katedrály a věžo-
vým hradem. Odjezd na ubytování. Večeře.
6. den: Prohlídka hlavního města Irska – Dublinu. 
Navštívíme národní katedrálu irské protestantské 
církve – katedrálu sv. Patrika, která je největším 
kostelem v celém Irsku. Budete moci spatřit známá 
místa jako irskou univerzitu Trinity College se 
slavnou knihovnou, nábřeží řeky Liffey, O´Connell 
Street, čtvrť Temple Bar a  další. Před odjezdem 
na letiště volno v centru města. Odpoledne odlet 
přímým letem do Prahy.

Mohérské útesy
Bunratty Castle

Rock of Cashel

Killarney
Dingle

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 kvalitních 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 ne-
vynecháme 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 letišt-
ních tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelech 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 4x snídaně, 3x ve-
čeře, průvodce, cestovní pojištění včetně storna UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (vč. plavby a  jízdného 

na lanovku) cca 50 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3  900  Kč, večeře  
4. den, tři chody (pouze od 9. 5.): 600 Kč, *svoz z Brna 
do Prahy a zpět (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Slevy: klienti ve věku nad 55 let: 2 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Z letiště se vydáme na Calton Hill, odkud budeme 
mít město jako na  dlani. Zastavíme se u  budovy 
parlamentu a  Holyrood Palace. Společně se pro-
jdeme po  Royal Mile ke  katedrále a  poté bude 
následovat volno, které můžete využít například 
k  prohlídce Edinburghského hradu, ve  kterém 
jsou uloženy skotské korunovační klenoty. Odjezd 
na ubytování a večeře.
2. den: Navštívíme historické město Stirling 
a Wallaceův monument. Poté se vydáme k největ-
šímu skotskému jezeru Loch Lomond. Zastavíme 
se v městečku Luss, odkud je pěkný výhled na je-
zero a horu Ben Lomond. Poté již vyrazíme do pro-
slulé Skotské vysočiny, pojedeme po  vyhlídkové 
silnici přes rozsáhlé vřesoviště Rannoch Moor 
do malebného údolí Glen Coe. Ubytování u jezera 
Loch Linnhe. Večeře.
3. den: Nedaleko města Fort William leží Spean 
Bridge, kde se zastavíme u  památníku Comman-
do Memorial. Vyvezeme se lanovkou na  Nevis 
Range, kde se krátce projdeme, za příznivého po-
časí odtud bývá pěkný výhled na horu Ben Nevis. 
Poté bude naše cesta pokračovat k  nejhlubšímu, 
a díky příběhu o podivném mořském tvorovi nej-
známějšímu, jezeru Skotska – Loch Ness. Na jeho 
břehu navštívíme zříceninu hradu Urguhart Cas-
tle a vydáme se na přibližně hodinovou projížďku 

po jezeře lodí. Přejezd na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se nejprve zastavíme v Dalwhi-
nnie, kde si prohlédneme palírnu a  ochutnáme 
místní whisky. Dále budeme pokračovat maleb-
ným pohořím Grampians a  navštívíme jeden 
z největších skotských zámků Blair Castle, který je 
vyhlášený jak svými zajímavými interiéry, tak krás-
nými zahradami.  Poté se přesuneme zpět do Edin-
burghu a navštívíme královskou jachtu Britannia, 
plavidlo, které bylo po  více jak 40 let domovem 
Jejího Veličenstva a královské rodiny při jejich ces-
tách. Ubytování, večeře za příplatek.
5. den: Nejprve si prohlédneme originální lodní 
výtah Falkirk Wheel, který je jedinou stavbou toho-
to druhu na světě a výrazně ulehčuje přepravu lodí 
mezi kanály. Poté budeme pokračovat do  Glas-
gow, kde navštívíme katedrálu svatého Munga. 
Odpoledne odjezd na letiště a odlet do Prahy. 

Edinburgh

Blair Castle

Loch Ness

Fort William

Stirling
Glasgow

Luss

Grampian 
Mountains

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
9. 5. – 13. 5. 2019 07IR 26 900 Kč Praha, *Brno

12. 9. – 16. 9. 2019 07IR 26 900 Kč Praha, *Brno

Keltský kříž

Skotský dudák
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Edinburgh

Perth

ostrov Skye
Glen Coe

Loch Ness

Stirling
Luss

Grampian 
Mountains
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SKOTSKÉ OKOUZLENÍ 
Navštivte s námi jednu z nejsevernějších částí Britských ostrovů a nechte se okouzlit krásou její jedinečné pří-
rody, památkami s bohatou historií a nahlédněte s námi do jejího každodenního života. Ubytování je zajištěno 
v 3* hotelech, v ceně zájezdu je 3x večeře. 
Během tohoto zájezdu navštívíme některé středověké památky, v Dunvegan se vydáme za tuleni, projdeme se 
zajímavými zahradami a ochutnáme pravou skotskou whisky. Po celou dobu se budeme pohybovat v nádher-
né přírodě plné jezer, skalnatých 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 historického Stirlingu a Edinburghu a navštívit některé 
jeho zajímavosti dle vlastního uvážení.

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Přímo z  letiště se vydáme navštívit Wallaceův 
monument, symbol středověkého městečka 
Stirling, které proslulo vítěznými bitvami Skotů 
pod vedením lidového hrdiny Williama Wallace. 
Projdeme se v blízkosti Stirlingského hradu, bude 
následovat volno v  historickém centru Stirlingu. 
Ubytování (2 noci).
2. den: Dopoledne navštívíme královskou jachtu 
Britannia, plavidlo, které bylo po  více jak 40 let 
domovem Jejího Veličenstva a  královské rodi-
ny při jejich cestách. Poté nás autobus zaveze 
do  centra pod kopec Calton Hill, po  krátkém 
a  nenáročném výstupu po  schodech budeme 
mít pod sebou město jako na dlani. Zastavíme se 
u  budovy parlamentu a  oficiálního sídla britské 
královny ve Skotsku – Holyrood Palace. Společně 
se projdeme po Royal Mile ke katedrále St. Giles. 
a poté bude následovat volno, které můžete využít 
k prohlídce dalších pamětihodností a muzeí, nebo 
si můžete posedět v  některé z  mnoha místních 
hospůdek či restaurací. Návrat na ubytování.
3. den: Po  snídani se vydáme k  největšímu skot-
skému jezeru Loch Lomond, jež bylo v roce 2002 
spolu s  oblastí Trossachs vyhlášeno prvním skot-
ským národním parkem. Zastavíme se v městečku 
Luss, odkud je pěkný výhled na  jezero. Pak již 
vyrazíme do proslulé Skotské vysočiny, pojedeme 
po vyhlídkové silnici přes rozsáhlé bažinaté mokřa-
dy Rannoch Moor do malebného údolí Glen Coe. 
Vyvezeme se lanovkou na  Nevis Range, kde se 
krátce projdeme, za příznivého počasí odtud bývá 
pěkný výhled na nejvyšší horu Velké Británie – Ben 
Nevis. Ubytování u jezera Loch Linnhe a večeře.
4. den: Nejprve se zastavíme v Glenfinnanu, který 
je známý svým 300 metrů dlouhým železničním 

viaduktem. Přeplavíme se krátkým trajektem 
na  ostrov Skye, jenž proslul překrásnými scene-
riemi a divokými horami. Jednu z dominant ostrova 
tvoří za  jasného počasí pohoří Cuillin. Přejedeme 
k hradu Dunvegan, kde se vydáme na projížď ku 
loď kou s  pozorováním tuleňů (výlet za  tuleni 
není možno rezervovat, realizace je závislá na aktu-
álním počasí a  kapacitě lodí firmy, která prohlíd-
ky organizuje). V  malebném rybářském přístavu 
v Portree budeme moci ochutnat legendární fish 
and chips, které zde připravují ze zaručeně čerst-
vých ryb. Přejezd na ubytování a večeře. 
5. den: Dopoledne navštívíme jednu z nejznáměj-
ších skotských památek, pevnost Eilean Donan 
Castle. Pak bude naše cesta pokračovat k  nej-
hlubšímu, a  díky příběhu o  podivném mořském 
tvorovi nejznámějšímu, jezeru Skotska Loch Ness. 
V  městečku Fort Augustus si prohlédneme sou-
stavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího vodní-

ho kanálu ve  Skotsku, spojujícího Severní moře 
a  Atlantský oceán. Navštívíme palírnu Glen Ord  
a po prohlídce ochutnáme pravou skotskou whis-
ky. Ubytujeme se v podhůří Grampien Mountains. 
Večeře. 
6. den: Po  snídani se přesuneme do  Perthu 
a  navštívíme místo korunovací skotských králů – 
zámek Scoone Palace, kde se mimo jiné budeme 
moci projít jeho rozsáhlými zahradami. Přejedeme 
přes zátoku Firth of Forth, kde uvidíme známý 
most Forth Bridge (UNESCO). Závěrečné volno 
v  centru Edinburghu můžeme využít například 
k  prohlídce Edinburghského hradu, ve  kterém 
jsou uloženy skotské korunovační klenoty, nebo 
jinak dle svého uvážení. Ubytování.
7. den: Nejprve se vydáme do  Falkirku, kde si 
prohlédneme originální lodní výtah Falkirk Wheel, 
který je jedinou stavbou tohoto druhu na  světě. 
Poté odjezd na letiště a odpoledne odlet do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a  zpět 
vč. let. tax, dopravu autobusem, 6x ubytování v hote-
lech (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 6x snídaně, 
3x večeře, průvodce, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (vč. jízdenky na lanovku, 

projížďky loďkou za  tuleni a  ochutnávky v  palírně): 
cca 50 GBP, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 5  900 Kč. *svoz z  Brna 
do Prahy a zpět (min. 3 os.): 1 300 Kč. 
Minimální počet účastníků: 25.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
17. 7. – 23. 7. 2019 06IR 33 900 Kč Praha, *Brno

Železniční viadukt v Glenfinnanu

Eilean Dónan Castle s úžasnou polohou na jezeře Loch Duich – foto: Stefan Krause/Wikimedia Commons

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz



Památník v Glenfinnan, kde v roce 1745 propuklo jakobitské povstání, je zasazen do překrásné krajiny kolem jezera Loch Shiel  foto: Wikimedia Commons
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Edinburgh

Orknejské ostrovy

Fort William

Dunrobin Castle

Loch Ness

Stirling

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, trajekt na Orknejské ost-
rovy, 7x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC 
a sprchou), 7x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné (vč. lanovky a ochutnáv-
ky v palírně) cca 60 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 8  500 Kč, *svoz z  Brna 
do Prahy a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

Již popáté jsme pro vás připravili zájezd do Skotska zahrnující návštěvu Ork-
nejských ostrovů. Během zájezdu budete mít možnost vychutnat si, jak pobyt 

v přírodě s mnoha procházkami a túrami, tak komfort hotelového ubytování. 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. Podnik-
neme túry nad největším skotským jezerem, v krásném údolí v Glen Coe i v Grampian Mountains. Projdeme 
se po mořském pobřeží a v Edinburghu se můžeme vydat na vyhaslou sopku. Navštívíme nejzachovalejší ev-
ropskou neolitickou osadu, v palírně ochutnáme skotskou whisky, prohlédneme si královskou jachtu i jeden 
z nejmalebnějších skotských zámků. 

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Z  letiště se vydáme přímo do  centra města. 
Zastavíme se  u  budovy parlamentu a  oficiálního 
sídla britské královny ve  Skotsku – Holyrood 
Palace. Po některé ze značených stezek se 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, které můžeme využít například k prohlídce 
Edinburghského hradu, ve  kterém jsou uloženy 
skotské korunovační klenoty. Odjezd na ubytová-
ní (2 noci). 
2. den: V  historickém městě Stirling nejprve 
navštívíme Wallaceův monument, z  něhož je 
pěkný výhled do kraje. Památník je věnován lido-
vému hrdinovi Williamu Wallaceovi, který vedl 
Skoty ve válce za nezávislost, a jehož můžete znát 
z filmu Statečné srdce. Krátce se projdeme v okolí 
hradu a následně se vydáme vstříc Skotské vysoči-
ně. V  NP Trossachs podnikneme výšlap na  kopec 
Conic Hill, odkud se naskýtá krásný výhled na nej-
větší skotské jezero Loch Lomond. Návrat na uby-
tování. Večeře.
3. den: Nejprve se vydáme přes rozsáhlou oblast 
bažin a  rašelinišť Rannoch Moor a  po  vyhlíd-
kové silnici malebným horským údolím Glen 
Coe do  Fort William, kde se vyvezeme lanovkou 
na  Nevis Range a  krátce se projdeme. Ve  Spean 
Bridge se zastavíme u  památníku Commando 
Memorial. Za příznivého počasí odtud bývá pěkný 
výhled na  horu Ben Nevis. Poté se vydáme k  nej-
hlubšímu, a  díky příběhu o  podivném mořském 
tvorovi nejproslulejšímu, jezeru Skotska Loch Ness. 
V  městečku Fort Augustus si prohlédneme sou-
stavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího vodní-

ho kanálu ve  Skotsku, spojujícího Severní moře 
a Atlantský oceán. Ubytování. 
4. den: Dopoledne nejprve navštívíme zámek 
Dunrobin Castle ze 13. století, který je jedním 
z  nejdéle osídlených panství v  Británii. Budete 
moci zhlédnout představení s  cvičenými sokoly. 
Pak už se vydáme na  cestu k  severnímu pobře-
ží. Projdeme se u  majáku na  Duncansby Head 
a budeme pozorovat kolonie ptáků žijících na úte-
sech. Ubytujeme se v Thurso (2 noci). Večeře.
5. den: Tento den strávíme na Orknejských ostro-
vech, kam se nejprve dopravíme trajektem. Pak už 
se vydáme přes Churchillovy bariéry, spojující jed-
notlivé ostrovy na východním břehu zátoky Scapa 
Flow, do Kirkwallu, hlavního města ostrovů, kde si 
budeme moci prohlédnout St. Magnus Cathedral, 
procházet se v  přístavu nebo se věnovat  náku-
pům. Dále budeme pokračovat k  úzkému pruhu 
země mezi jezery Harray a Stennes, kde se zastaví-
me 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 městečko Stromness. Návrat 
na ubytování v Thurso a večeře.
6. den: Nejprve se vydáme na prohlídku do palír-
ny Glen Ord u  Inverness, kde ochutnáme 
po  prohlídce místní whisky. Poté budeme pokra-
čovat do  největšího národního parku Skotska 
Cairngorms, kde podnikneme túru u jezera Loch 
Morlich. Ubytování a večeře.
7. den: Poté, co opustíme pohoří Grampians, bude-
me pokračovat do  Edinburghu, cestou uvidíme 
známý most Forth Bridge (UNESCO). Navštívíme 
královskou jachtu Britannia, plavidlo, které bylo 
po  více jak 40 let domovem Jejího  Veličenstva 
a  královské rodiny při jejich cestách. Na  závěr 
zájezdu můžeme ještě navštívit některá zajíma-
vá místa Edinburghu, nebo si posedět v  některé 
z místních restaurací nebo pubů a ochutnat zdejší 
speciality. Ubytování. 
8. den: Nejprve se vydáme do Falkirku, kde si pro-
hlédneme originální lodní výtah  Falkirk Wheel, 
který je jedinou stavbou tohoto druhu na  světě. 
Poté odjezd na letiště a odpoledne odlet do Prahy.

SKOTSKO A ORKNEJSKÉ OSTROVY
NP Cairngorms

Duncansby 
Head

Thurso

Neolitická vesnice Skara Brae na Orknejských ostrovech
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Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
8. 8. – 15. 8. 2019 08IR 39 300 Kč do 7. 1. 2019: 36 942 Kč Praha, *Brno
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KVETOUCÍ PŘÍRODOU IRSKA
Pokud patříte mezi ty, které láká dovolená v  aktivnějším pojetí, a  dáváte přednost letadlu před dlouhou 
cestou autobusem, je tento zájezd určen právě vám. Irsko je pro lehčí turistiku jako stvořené. Navštívíme NP 
Wicklow, Killarney a Connemara, ve kterých budeme podnikat túry a procházky. Budeme se kochat krásnými 
výhledy z pohoří Brandon na poloostrově Dingle a vystoupáme na Diamond Hill. V Dublinu a v Galway může-
me díky ubytování v centru vyrážet za noční zábavou. Nevynecháme ani nejznámější místa ostrova, mezi která 
patří Mohérské útesy nebo Rock of Cashel. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a zpět vč. let. 
tax, dopravu mikrobusem, 7x ubytování v hostelech 
(4lůžkové pokoje, většinou společné WC a sprcha pro 
více pokojů), 3x kontinentální snídaně (další snídaně 
možno za  příplatek), průvodce, cestovní pojištění 
včetně storna UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: 4x snídaně (kontinentální): 500 Kč, večeře 
s programem irských tanců: 990 Kč.
Garance malé skupiny.
Minimální počet účastníků ve skupině: 7.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
5. 6. – 12. 6. 2019 04IR 29 500 Kč Praha

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Po příletu se přesuneme na ubytování do oblasti 
NP Wicklow.
2. den: Tento den začneme túrou v  okolí jezer, 
které daly tomuto místu jméno. Irsky zname-
ná „Gleann Dá Loch“, právě „Údolí dvou jezer“. 
Navštívíme ruiny raně křesťanského kláštera 
v  Glendalough. Poté opustíme Wicklow a  vydá-
me se na přejezd do západní části ostrova. Cestou 
si prohlédneme Rock of Cashel – nejzachovalejší 
románský kostel v Irsku. Přejezd do hrabství Kerry 
na ubytování v Killarney (3 noci). 
3. den: Tento den strávíme v oblasti NP Killarney. 
Nejdříve se přesuneme na  místo zvané Lady´s 
View, s krásným výhledem na jezera Lough Leane 
a Lough Uachtarach, a podnikneme túru spojenou 
s výstupem na horu Torc. Poté se budeme prochá-
zet krásnými parky a zahradami panství Muckross.
4. den: Uskutečníme okružní jízdu „Ring of 
Dingle“ po pobřeží stejnojmenného poloostrova. 
Zastavíme se v  malebném rybářském městečku 
Dingle a  navštívíme Gallarus oratory – nejlépe 
dochované oratorium v Irsku. Během dne se bude-
me věnovat turistice v  pohoří Brandon. Návrat 
na ubytování.
5. den: Přejezd do  hrabství Clare, cestou se pře-
plavíme trajektem přes řeku Shannon. Nejprve 

se krátce zastavíme na  nejnavštěvovanějším 
místě v  Irsku – Mohérských útesech. Poté se 
zastavíme v  oblasti Burren, která je většinou 
tvořena kamenitým, zvrásněným vápencovým 
povrchem. Ubytování v  centru Galway (2 noci). 
Doporučujeme návštěvu některého z  místních 
pubů s hudební produkcí.
6. den: Tento den strávíme v oblasti Connemara. 
Navštívíme opatství Kyllemore Abbey, romantic-
ky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obehnanou 
hradbami s  cimbuřím a  krásnými zahradami. Pak 
v  národním parku podnikneme výstup na  horu 
Diamond Hill. Návrat do Galway.
7. den: Dopoledne se přesuneme do  hlavní-
ho města Irska. Cestou se zastavíme v  palírně 
irské whiskey. Prohlédneme si centrum Dublinu, 
navštívíme katedrálu sv. Patrika, která je největším 
kostelem v celém Irsku. Budete moci spatřit známá 

NEJKRÁSNĚJŠÍ TÚRY SKOTSKÉ VYSOČINY

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, ubytování 7x v hoste-
lech ve 4lůžkových pokojích se společným WC a spr-
chou a  1x v  penzionu, průvodce, cestovní pojištění 
včetně storna UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: stravu, vstupné cca 20 GBP, další 

výše neuvedené služby.
Pozn.: mimo penzion poslední den jsou všechny 
hostely vybaveny společnou kuchyní.
Garance malé skupiny.
Minimální počet účastníků ve skupině: 7.

1. den: Dopoledne odlet z Prahy. Cestou na uby-
tování navštívíme palírnu Dalwhinnie, kde 
po prohlídce ochutnáme místní whisky. Ubytování 
(4 noci) poblíž jezera Loch Glascarnoch.
2. den: Čeká nás túra z  rybářského přístavu 
Lochinver na  horu Suilven s  možností odbočení 
na  vrchol Meall Mheadhonach (20 km, převýšení 
cca 834 m, cca 8 hodin). 
3. den: Vydáme se na  túru z  malé vesničky 
Torridon pohořím Beinn Alligin, což v  gaelšti-
ně znamená „Pohoří krásy“ (10 km, převýšení asi 
1  100, cca 5 hodin). Čekají nás úchvatné horské 
scenerie i výhledy na mořskou hladinu, při dobré 
viditelnosti i na souostroví Vnějších Hebrid. 
4. den: Odpočinkovější den využijeme k další lehčí 
túře v oblasti ubytování.
5. den: Tento den se přesuneme do  oblasti Fort 
William, která patří mezi nejvyhlášenější místa 
pro turistiku ve  Skotsku. Cestou si prohlédneme 
malebný hrad Eilean Donan. Zastavíme se také 
u jezera Loch Ness, v městečku Fort Augustus, kde 
si prohlédneme soustavu zdymadel. Ubytování 
v Onich u jezera Loch Linnhe (3 noci).
6. den: Podnikneme klasickou horskou túru The 
Ring of Steall, Mamores, přes čtyři „Munros“ 
(vrcholy převyšující 3  000 stop = 914,4 m n. m.). 
Délka cca 16 km, téměř 1 700 m nasčítaného pře-
výšení. Celková doba túry je asi 11 hodin. 

7. den: Tento den se 
vydáme na  Ben Nevis, 
s  1  345  metry nejvyšší 
horu nejen Skotska, ale i celé Velké Británie (pře-
výšení cca 1 300 m, cca 6 hodin). Po příjemné túře 
se můžeme vydat třeba do  vyhlášené hospody 
Clachaig Inn v Glen Coe. 
8. den: Dnes se vydáme na  túru na  hřeben 
Buachaille Etive Beag s  nádhernými výhledy 
na Loch Etive a okolní vrcholy Glencoe (8 km, pře-
výšení asi 900 m, cca 5 hodin). Přejezd na  ubyto-
vání v Edinburghu nedaleko letiště. V podvečer se 
můžeme projít historickým centrem města nebo 
si posedět v některé z restaurací nebo hospůdek.
9. den: Dopoledne krátké volno, odjezd na letiště 
a odpoledne odlet do Prahy.
Pozn.: Pořadí túr lze prohodit, zkrátit, nebo i pod-
niknout jiné vhodné v závislosti na počasí a zdat-
nosti skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
17. 7. – 25. 7. 2019 14IR 31 900 Kč Praha

Cashel

KillarneyDingle

Mohérské útesy

Galway

Burren

Dublin
Killbeggan

Glendalough

NP Connemara

místa jako irskou univerzitu Trinity College, nábře-
ží řeky Liffey, O´Connell Street, čtvrť Temple Bar 
a  další. Ubytování v  centru města. Večeře s  pro-
gramem irských tanců v hotelu Arlington (nutno 
hlásit se při objednání zájezdu).
8. den: Dopoledne krátký transfer na  letiště 
v Dublinu a odpoledne odlet do Prahy.

Již podruhé zařazujeme do naší nabídky zájezdů do Skotska i zájezd s náročnější turistikou, který je určen pro 
zdatnější turisty. Vybrali jsme túry v odlehlejší části Skotské vysočiny a v blízkosti Fort William. Můžete očeká-
vat vyšlapané stezky, skalnatý terén, suť i chůzi přes mokřady v nezpevněném terénu. Cestovat budeme v malé 
skupině se zkušeným průvodcem. Ubytování je zajištěno v  pěkných hostelech na  dosah přírody s  možností 
vaření ve společných kuchyňkách, spát budeme 4 a 3 noci na stejném místě. Kromě turistiky také navštívíme 
palírnu, zastavíme se u jezera Loch Ness, prohlédneme si hrad Eilean Donan a historické centrum Edinburghu.

Edinburgh

TomatinEilean Donan

Loch Glascarnoch

Glen Coe
Fort William

Pavel 
Kleisl
průvodce zájezdu

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Irsko je pro turistiku jako stvořené

Pohoří Torridon



1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Po  příletu se vydáme do  centra hlavního města 
Skotska. Projdeme se po  ulici Royal Mile, která 
se táhne od  impozantního hradu postaveného 
na vysoké čedičové skále až ke královské rezidenci 
Holyroodhouse a parku, jehož součástí je i kopec 
sopečného původu nazývaný „Artušův trůn“. 
Můžete na něj vystoupat po některé ze značených 
stezek a  mít tak celé město jako na  dlani. Večer 
přesun do Stirlingu na ubytování. 
2. den: Nejprve se krátce projdeme historickým 
centrem města Stirlingu, které proslulo vítěznými 
bitvami nad Angličany. Pak se přesuneme do  NP 
Trossachs, kde podnikneme výšlap na  kopec 
Conic Hill, odkud se naskýtá krásný výhled 
na jezero Loch Lomond. Poté budeme pokračovat 
přes vesničku Luss a rozsáhlou oblast bažin a raše-
linišť Rannoch Moor do  jednoho z nejkrásnějších 
údolí Skotska, Glen Coe. Vydáme se zde na  lehčí 
túru v  pohoří Three Sisters a  objevíme jedno 
ztracené údolí. Ubytování (2 noci).

3. den:  Hlavním bodem programu tohoto dne 
bude výstup na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.).  Krásným výhledem 
budou odměněni i  ti, kteří nevyjdou až naho-
ru. V  případě nepříznivého počasí podnikneme 
náhradní túru. 
4. den: Nejprve se krátce zastavíme v Glenfinna-
nu, který je známý svým 300 metrů dlouhým 
železničním viaduktem. Trajektem se přeplavíme 
z  přístavu v  Mallaig na  ostrov Skye, který je pro-
slulý překrásnými sceneriemi a  divokými horami. 
Přejedeme k  hradu Dunvegan, kde se vydáme 
na  projížď ku loď kou s  pozorováním tuleňů 
(plánovaný výlet za tuleni není možno rezervovat, 
realizace je závislá na aktuálním počasí a kapacitě 
lodí firmy, která prohlídky organizuje). Pak se 
vydáme na sever ostrova a projdeme se v oblasti 
Quiraing, kde nás za pěkného počasí čekají nád-
herné výhledy. Ubytujeme se v malebném rybář-
ském přístavu v  Portree, kde můžete ochutnat 
legendární fish and chips, které se zde připravují 

ze zaručeně čerstvých ryb. 
5. den: Dopoledne podnikneme túru v  pohoří 
Cuillins Hills. Z  ostrova odjedeme přes most 
Skye Bridge a  navštívíme jednu z  nejznámějších 
skotských památek Eilean Donan Castle. Západní 
částí Skotské vysočiny budeme pokračovat k jeze-
ru Loch Ness do Fort Augustus, kde si prohlédne-
me soustavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího 
vodního kanálu ve Skotsku. Přejezd na ubytování 
do Aviemore.
6. den: V  NP Cairngorms se vydáme na  túru 
s  výhledem na  stejnojmenné pohoří. Poté se 
přesuneme do  Pitlochry, kde navštívíme palírnu 
v Blair Athol a ochutnáme místní whisky. Pak už 
nás bude čekat návrat zpět do Edinburghu. Cestou 
uvidíme známý most Forth Road Bridge (UNESCO). 
Ubytujeme se nedaleko centra, takže večer může-
me povečeřet či si posedět v  některé z  mnoha 
restaurací nebo pubů. 
7. den: Dopoledne krátké volno, odjezd na letiště 
a odpoledne odlet do Prahy. 

PŘÍRODOU SKOTSKA
Skotsko • poznávací zájezd s turistikou

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 upřed-

nostňují pobyt v přírodě. Ubytování v hostelech s možností vaření ve společných kuchyňkách a s nabídkou 
příplatku za snídaně. 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 Donan, palírnu a  prohlédneme si centrum hlavního 
města Edinburghu.

Výhled na jezero Loch Katrin v NP Trossachs – foto: archiv CK Chodník na „Artušův trůn” lemuje záplava žlutých květů hlodášů – foto: Miroslav Koňařík

Edinburgh

Pitlochry

Ostrov Skye

Inverness

Glen Coe
Stirling

Grampian Mountains

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, 6x ubytování v hoste-
lech (4lůžkové pokoje s WC a sprchou – na některých 
místech mohou být sprchy a  WC společné pro více 
pokojů), průvodce, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: stravování, vstupné (vč. projížďky 

loďkou za tuleni a návštěvy palírny) cca 35 GBP a další 
výše neuvedené služby.
Příplatek: 6x kontinentální snídaně: 1 090 Kč.
Pozn.: V  hostelech možnost vaření ve  společných 
 kuchyňkách.
Minimální počet účastníků: 7.

61facebook.com/periscope.cz

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Využijte časové slevy!
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Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
14. 8. – 20. 8. 2019 05IR 27 900 Kč do 13. 1. 2019: 26 226 Kč Praha

Oblast Quirang 
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Mohérské útesy se tyčí až do výšky 200 m n. m. – foto: Miroslav Koňařík Pohled z Calton Hill na centrum Edinburghu – foto: René Bělohradský

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

Cena obsahuje: letenky Praha – Dublin a  Edinburgh 
nebo Glasgow – Praha vč. let. tax, dopravu autobusem, 
trajekt z Irska do Skotska, 10x ubytování v hotelech nebo 
penzionech (2lůžkové pokoje), 10x snídaně, průvodce, 
cestovní pojištění ČP s rozšířením storna zájezdu. 

Cena neobsahuje: vstupy cca 70 EUR a 80 GBP, jízdné 
MHD. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 9  990 Kč, 10x 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 mno-
hém podobné, i když od nepaměti vždy usilovaly o svoji svébytnost. Nejdelší zájezd z naší nabídky na Brit-
ských ostrovech vám umožní návštěvu všech tří hlavních měst: Dublinu, Belfastu i Edinburghu, historických 
památek a také nejznámějších míst jednotlivých oblastí, jako jsou Mohérské útesy, doky, ve kterých byl posta-
ven Titanic, město Glasgow nebo jezero Loch Ness. Čeká nás také plavba trajektem, návštěva palírny whisky 
v Kilbeggan, prohlídka korunovačních klenotů 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 večeře. 

1. den: Odlet z Prahy do Dublinu, transfer do hote-
lu. Nocleh.
2. den: Dopolední procházka po  irském hlav-
ním 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 Tipperary s krátkou zastávkou 
u Rock of Cashel, nejkrásnější středověké památ-
ky Irska. Přejezd k  národnímu parku Killarney. 
Nocleh (2 noci).
3. den: Celodenní výlet po poloostrově Dingle se 
zastávkou ve  stejnojmenném rybářském městeč-
ku, které se chlubí delfínem Funghi. Při projížďce 
kolem rozeklaného pobřeží Atlantského oceánu 
vás čekají nádherné výhledy a písečné pláže. Pro-
hlídka Gallarus Oratory, která je jednou z nejpů-
sobivějších raně křesťanských památek. Návrat 
na nocleh.
4. den: Po snídani přejezd krátkým trajektem přes 
ústí řeky Shannon. Zastávka u informačního cent-
ra, procházka podél Mohérských útesů, kde lze 
poslouchat fascinující bušení vln Atlantiku. Cesta 
pokračuje podél pobřeží se zastávkou na  ochut-

návku irských sýrů na farmě Aillwee Cave. Dojezd 
do hotelu.
5. den: Dopoledne návštěva palírny Kilbeggan, 
kde se seznámíte s historií a výrobou zlatavě janta-
rové irské whiskey, kterou budete moci i ochutnat. 
Poté přejezd srdcem smaragdového ostrova, kra-
jinou se 40 odstíny zelené do Belfastu – hlavního 
města Severního Irska. Krátká prohlídka města 
spojeného s fenoménem Titaniku. Doporučujeme 
navštívit fantastickou expozici v  Titanic Belfast 
muzeu. Nocleh.
6. den: Trajekt do Skotska a průjezd podél pobřeží 
hrabství Ayrshire, oblastí písečných pláží. Zastáv-
ka v  Alloway u  domu, kde se narodil a  žil slavný 
skotský básník Robert Burns. Prohlídka největší-
ho skotského města Glasgow, jehož centrem je 
náměstí sv. Jiří. Nocleh (2 noci).
7. den: Dopoledne prohlídka královského Stirlingu 
s  hradem, na  kterém byla korunována Marie 
Stuartovna. Přejezd k  Falkirkskému kolu, což je 
originální rotační výtah, který propojuje západní 
a  východní pobřeží Skotska. Návrat do  Glasgow 
a prohlídka místní katedrály sv. Munga. Nocleh.
8. den: První zastávka bude v  kouzelné vesničce 
Luss u největšího skotského jezera Loch Lomond. 
Přejezd přes jedno z nejkrásnějších údolí Skotska 
Glen Coe a  vřesovištěm Rannoch Moor. Průjezd 
kolem Ben Nevisu – nejvyšší hora Velké Británie, 
do  malebného Fort Augustus, kde jsou zdyma-
dla a  kde začíná pověstmi opředené jezero Loch 
Ness. Na  závěr dne prohlídka impozantních ruin 
Urquhart Castle. Nocleh.
9. den: Po  snídani průjezd Inverness, považo-
vaného za  hlavní město Skotské vysočiny. Další 

návštěva bude v  Blair Castle – velkolepém sídle 
vévody z Atholu, které je jedním z nejnavštěvova-
nějších ve Skotsku, a to nejen proto, že má jedinou 
soukromou armádu v  zemi. Městečko Pitlochry 
– zastávka v palírně s ochutnávkou pravé skotské 
whisky nebo procházka k  přehradě s „žebříkem“ 
pro lososy. Cestou do  Edinburghu přejezd kolem 
slavného červeného železničního mostu Forth 
Bridge. Nocleh (2 noci).
10. den: Celodenní prohlídka Edinburghu – hlav-
ního města Skotska, během které budete obdi-
vovat elegantní domy na „Novém městě”, uvidí-
te skotské korunovační klenoty na  středověkém 
hradě a  projdete se po  Královské míli, kde se 
nachází několik důležitých staveb, např. katedrála 
St. Giles či Holyrood Palace. Nocleh.
11. den: Individuální volno dle letového řádu. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
31. 5. – 10. 6. 2019    01KS 41 990 Kč Praha
12. 7. – 22. 7. 2019    01KS 41 990 Kč Praha
23. 8. – 2. 9. 2019    01KS 41 990 Kč Praha

Edinburgh

Belfast

Stirling

Glasgow

PitlochryFort William

Cashel

Galway Kilbeggan

DublinMohérské útesy

Killarney

Dingle

Urquhart Castle, jezero Loch Ness

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz



Staré kamenné mosty jako by splývaly s úžasnou skotskou krajinou – foto: archiv CK
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Vydejte se s  námi do  staré dobré Anglie, a  to buď luxusním klimatizovaným autobusem, nebo letecky z  Brna 
nebo Prahy. Případně můžete cestovat autobusem a vrátit se letecky. Zájezd v letecké a pololetecké verzi najdete 
na našem webu. Ubytování bude zajištěno ve 2-3* hotelech se snídaní a můžete si také přikoupit 4 večeře. Během 
zájezdu navštívíme nejzajímavější místa hlavní metropole Velké Británie Londýna a také celé jižní Anglie. Nabízí se 
také možnost koupání v Atlantiku. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Edinburghu 
a zpět vč. let. tax, dopravu mi kro busem, trajekt na Skye, 
5x ubytování v hotelích a penzionech (2lůžkové pokoje 
s WC a sprchou), 5x snídaně, průvodce, cestovní pojiš-
tění včetně storna UNIQA K7C a pojištění proti úpadku. 

Cena neobsahuje: vstupné (vč. plavby za  tuleni, 
jízdného na lanovku a palírny) cca 80 GBP a další výše 
neuvedené služby. 
Garance malé skupiny.
Minimální počet účastníků: 7.

Cena obsahuje: dopravu autobusem, trajekt 
do  Anglie a  zpět, 6x ubytování v  hotelech (2lůžkové 
pokoje s  WC a  sprchou), 6x snídaně, průvodce, ces-
tovní pojištění včetně storna UNIQA K5C, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena neobsahuje: místní dopravu v Londýně.
Příplatky: 4x večeře (3.-6. den): 2  400 Kč, výlet lodí 
z Torquay do Dartmouth 700 Kč (děti do 15 let 450 Kč), 
1lůžkový pokoj: 4 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
11. 7. – 16. 7. 2019 10IR 30 900 Kč Praha

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
10. 8. – 18. 8. 2019        02KS 15 990 Kč Praha, Brno

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. Nejprve se 
zastavíme u  originálního lodního výtahu Falkirk 
Wheel. Poté navštívíme Wallaceův monument 
a středověké městečko Stirling.  
2. den: V  NP Trossachs podnikneme výšlap 
na  kopec Conic Hill s  výhledem na   jezero Loch 
Lomond. Poté budeme pokračovat přes ves-
ničku Luss a  oblast bažin a  rašelinišť Rannoch 
Moor do  údolí Glen Coe. Vyvezeme se lanovkou 
na  Nevis Range, odkud bývá výhled na  nejvyšší 
horu Velké Británie Ben Nevis.
3. den: Krátce se zastavíme v Glenfinnanu, který 
je známý svým železničním viaduktem, a  pře-
plavíme se trajektem na  ostrov Skye. V  Dunve-
gan si prohlédneme hrad, zahrady a  vydáme se 
na  plavbu za  tuleni (výlet za  tuleni není možno 

1. den: V poledne odjezd z Brna, dále pak z Prahy 
přes Německo do Francie. 
2. den: Brzy ráno trajektem do  Anglie, přejezd 
do Londýna. Před polednem městskou dopravou 
do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské 
náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, 
Parlament a  Buckinghamský palác. Možnost 
návštěvy muzeí nebo procházky v  krásných par-
cích. Prohlídka večerního Londýna: China Town, 
Soho, procházka kolem Temže.
3. den: Město Bath (UNESCO), jedinečné román-
ské lázně. Procházka centrem města. Odpoledne 
odjezd do přímořského letoviska Torquay (4 noci). 
4. den: Celodenní pobyt v Torquay, koupání, pose-
zení v restauracích či kavárnách. Fakultativně mož-
nost výletu lodí podél pobřeží do města Dartmouth 
ležícího při ústí řeky Dart, kde je na  svazích nad 
řekou vystavěno městečko plné typických barev-
ných domečků. Procházka dlážděnými uličkami 

rezervovat, realizace je závislá na aktuálním počasí 
a kapacitě lodí firmy, která prohlídky organizuje). 
V malebném přístavním městečku Portree může-
te ochutnat tradiční fish and chips.
4. den: Prohlédneme si známý Eilean Donan 
Castle. Západní částí Skotské vysočiny budeme 
pokračovat k jezeru Loch Ness do Fort Augustus, 
které je známé soustavou zdymadel. Navštívíme 
palírnu v Dalwhinnie a ochutnáme místní whisky. 

plnými obchůdků, starých anglických barů a kavá-
ren. Odpoledne odjezd zpět turistickým vlakem.
5. den: Celodenní návštěva hrabství Cornwall, 
jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie 
s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybář-
skými vesničkami. Nejzápadnější cíp Anglie – 
Land´s End s  jedinečným výhledem na  Atlantik. 
Zastávka u kláštera St. Michael´s Mount, který se 
podle přílivu mění v ostrov. 
6. den: Výlet do  hrabství Dorset. Návštěva 
romantického hradu Corfe Castle, Jurské pobře-

Edinburgh

Pitlochry
Fort William

Stirling

Ostrov Skye
Loch Ness

Glen Coe

SKVOSTY JIŽNÍ ANGLIE
Windsor

Londýn

Torquay Corfe Castle

St. Michael’s Mount

Bath

ží (UNESCO), kde jsou k  vidění zachované stopy 
a  kosterní pozůstatky dinosaurů. Procházka 
k zátoce Lulworth Cove. Vápencový skalní oblouk 
Durdle Door. Možnost koupání. 
7. den: Odjezd směrem do  Londýna, prohlídka 
Stonehenge, zastávka ve Windsoru, proslaveném 
svým královským sídlem. Možnost návštěvy jed-
noho z největších evropských zámků a procházky 
v parku. Večer příjezd na ubytování do Londýna. 
8. den: Po  snídani odjezd na  trajekt do  Francie. 
Návrat do ČR v nočních až ranních hodinách 9. dne. 

5. den: Navštívíme Scoone Palace místo koruno-
vace skotských králů. V  Edinburghu si vyjdeme 
na vyhlídkový kopec Calton Hill. Projdeme se ulicí 
Royal Mile od královské rezidence Holyroodhouse 
až ke  katedrále St. Gilles a  impozantnímu hradu. 
Ve volném čase budeme mít možnost povečeřet či 
si posedět v některé z mnoha restaurací nebo pubů. 
6. den: Po  snídaní kratší volno, odjezd na  letiště 
a odpoledne odlet do Prahy.
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Pokud preferujete cestování v malé skupině a ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelů 
a penzionů, určitě věnujte pozornost tomuto zájezdu. Zavítáme na ostrov Skye, který je, 
stejně jako údolí Glen Coe a celá Skotská vysočina, vyhlášený svou krásnou přírodou. 
Navštívíme také mnoho zajímavých památek, nevynecháme ani ochutnávku whis-
ky a prohlídku historické části Edinburghu. 

SKOTSKÁ VYSOČINA A SKYE 
Skotsko, Anglie • poznávací zájezdy


