DO SKOTSKA ZA WHISKY
Poznávací, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
ZÁJEZD V MALÉ SKUPINCE URČENÝ PRO MILOVNÍKY WHISKY
Whisky patří ke Skotsku stejně neodmyslitelně jako kilt, dudáci nebo ragby. Tento zájezd vás zavede do krásné přírody
Skotské vysočiny, do historického Edinburghu a samozřejmě také do palíren. Byly vybrány tak, abychom mohli porovnat
i rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. V každé z nich se nám bude věnovat zkušený místní průvodce.
Věříme, že tento poznávací zájezd do Skotska zaujme nejen milovníky whisky, ale i ty z vás, kteří chtějí zažít atmosféru
Skotska v příjemném pohodovém tempu. Zájezd si zpestříme kratší procházkou. Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových
pokojích hotelů nebo penzionů se snídaní.
!! PRO SKUPINKY PŘIPRAVÍME I V LIBOVOLNÉM TERMÍNU !!
Při cestování do Skotska a zpět do ČR se nemusíte prokazovat žádnou dokumentací v souvislosti s covid-19

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy a zpět vč. let. tax pouze s příručním zavazadlem ve výši 5 000 Kč.
dopravu mikrobusem ve Skotsku
3x ubytování v hotelech nebo penzionech – dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
3x snídaně (poslední den pouze pokud bude odlet v dopoledních hodinách)
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné do palíren a ochutnávky (dle navštívených míst cca 2 500 - 3 500 Kč)
případné náklady na testování
další stravování a výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 500 Kč
odbavené zavazadlo (20 Kg): 1 500 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu: 450 Kč
POZNÁMKY:
Od 1.10.2021 je vstup do Skotska možný jen s cestovním pasem.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 7
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy. Po příletu se rovnou vydáme do palírny Blair Athol, kde ochutnáme 3 vzorky místní
whisky. Poté se přesuneme na ubytování.
2. den: Po snídani se vydáme na cestu Skotskou vysočinou do vesničky Braemar, která se nachází v podhůří pohoří
Grampian. V případě příznivého počasí podnikneme nenáročnou procházku. Poté navštívíme Royal Lochnagar Distillery,
která se nachází uprostřed malebné krajiny nedaleko od sídla královské rodiny v Balmoralu. Po prohlídce palírny ochutnáme
dva vzorky místní jednosladové whisky. Pak se vydáme do „hlavního města whisky“, jak se přezdívá Dufftownu, a navštívíme
vyhlášenou Glenfiddich Distillery. Zkušený průvodce provede naši skupinu palírnou i historií této rodinné firmy. Projdeme
celý proces výroby od zpracování ječmene až po tzv. „Still House“ s typickými měděnými destilačními přístroji. Prohlídku
zakončíme ochutnávkou, kde se budeme snažit proniknout do chutí a vůní 12, 15, 18 a 21letých Glenfiddich whisky.

Ubytujeme se v samotném srdci vyhlášené oblasti Speyside.
3. den: Po snídani se přesuneme do vesnice Knockando, kde navštívíme Cardhu Distillery. Součástí prohlídky bude
degustace 3 vzorků místní whisky. Poté se zastavíme v jedné z nejvýše položených palíren ve Skotsku – Dalwhinnie
Distillery, kde ochutnáme místní single malt. Pak už budeme pokračovat do hlavního města Skotska - Edinburghu. Vydáme
se na Calton Hill, odkud budeme mít celé město jako na dlani. Projdeme se po ulici Royal Mile a určitě bude čas posedět
v některé místní hospůdce.
4. den: Odlet dle aktuálního letového řádu brzy ráno nebo během dopoledne.
Poznámka: Změna programu a navštívených palíren vyhrazena. Výklad u průvodcovaných prohlídek v anglickém jazyce.
Rozsah tlumočení do češtiny je závislý na pravidlech v jednotlivých palírnách a velikosti skupiny.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Od 1.10. 2021 je vstup do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro cestující z ČR
možný jen s cestovním pasem. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním
cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je
povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na
webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Skotska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či
epidemiologické povinnosti a mít s sebou potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné
odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte
také pozornost platnosti svých certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

