SKOTSKÉ OKOUZLENÍ
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Navštivte s námi jednu z nejsevernějších částí Britských ostrovů a nechte se okouzlit krásou její jedinečné přírody,
památkami s bohatou historií a nahlédněte s námi do jejího každodenního života.
Ubytování je zajištěno v hotelech, v ceně zájezdu je 3x večeře. Zbývající dny je v programu prostor pro zakoupení
rychlého občerstvení nebo návštěvu restaurace. 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 nádherné 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.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Edinburgh a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč
dopravu autobusem
6x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
6x snídaně
3x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné (vč. jízdenky na lanovku, projížďky loďkou za tuleni a ochutnávky v palírně): cca 75 GBP
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 5 900 Kč
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 250 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
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: 25
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. Přímo z letiště se vydáme do Falkirku, kde si prohlédneme originální
lodní výtah Falkirk Wheel, který je jedinou stavbou tohoto druhu na světě. Projdeme se v blízkosti hradu a v historickém
centru Stirlingu, které proslulo vítěznými bitvami Skotů pod vedením lidového hrdiny Williama Wallace. Na závěr
navštívíme Wallaceův monument s vyhlídkou. Ubytování (2 noci). Večeře.
2. den: Dopoledne navštívíme královskou jachtu Britannia, plavidlo, které bylo po více jak 40 let domovem Jejího
Veličenstva a královské rodiny 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 skotskému jezeru Loch Lomond, jež bylo v roce 2002 spolu s oblastí Trossachs
vyhlášeno prvním skotským 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 mokřady 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 sceneriemi a divokými horami. Jednu z dominant ostrova
tvoří za jasného počasí pohoří Cuillin. Přejedeme k hradu Dunvegan, kde se vydáme na projížďku loďkou s pozorováním
tuleňů (výlet za tuleni není možno rezervovat, realizace je závislá na aktuálním počasí a kapacitě lodí firmy, která prohlídky
organizuje). V malebném rybářském přístavu v Portree budeme moci ochutnat legendární fish and chips, které zde
připravují ze zaručeně čerstvých ryb. Přejezd na ubytování.
5. den: Dopoledne navštívíme jednu z nejznámějších skotských památek, pevnost Eilean Donan Castle. Pak bude naše
cesta pokračovat k nejhlubšímu, a díky příběhu o podivném mořském tvorovi nejznámějšímu, jezeru Skotska Loch Ness.
V městečku Fort Augustus si prohlédneme soustavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího vodního kanálu ve Skotsku,
spojujícího Severní moře a Atlantský oceán. Navštívíme palírnu Glen Ord a po prohlídce ochutnáme pravou skotskou
whisky. 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: Cestou na letiště se zastavíme na místě s výhledem na Forth Road Bridge a po poledni odlet do Prahy.
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.

