SKOTSKO 55+

Poznávací, Zájezd 55+, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
TO PODSTATNÉ ZE SKOTSKA BĚHEM NĚKOLIKA DNÍ. KAŽDOROČNÍ KLASIKA V NAŠÍ NABÍDCE.
Opět jsme pro vás připravili kratší verzi zájezdu do Skotska. Oblíbený poznávací zájezd Skotsko 55+ má tyto přednosti:
- atraktivní program a pohodové tempo
- bez dlouhých přejezdů a bez fyzicky náročných procházek
- hotelové ubytování s polopenzí
- v Glasgow hotel v centru města
- sleva 2 000 Kč pro klienty nad 55 let
Navštívíme mnoho zajímavých, památných i historických míst. Ochutnáme místní whisky, prohlédneme 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.
Můžete se také zúčastnit prohlídky královské jachty Britannia, plavidla, které bylo domovem Jejího Veličenstva královny
Alžběty a královské rodiny při jejich cestách. Tato patří k jedné z nejatrativnějších expozic ve Velké Británii.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

12. 5. - 16. 5. 2023

5 dnů

30 900 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky z Prahy a zpět vč. let. tax se dvěma palubními zavazadly
dopravu autobusem
4x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
4x snídaně, 3x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19).
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné (vč. jízdného na lanovku) cca 40 GBP
případné náklady spojené s testováním na Covid 19
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 5 700 Kč
příplatek č.1 (Prohlídka palírny s ochutnávkou whisky): 350 Kč
příplatek č.2 (prohlídka královské jachty Britannia): 550 Kč
příplatek č.3 (navíc i odbavené zavazadlo 20 kg - pouze při objednání zájezdu): 1 400 Kč
SLEVY:
2000 Kč - klienti nad 55 let - lze sčítat pouze s věrnostní slevou, při minimální platbě 50%
POZNÁMKY:
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Od 1.10.2021 je vstup do Skotska možný jen s cestovním pasem.
V ceně zájezdu jsou dvě palubní zavazadla. První o maximálních rozměrech 55x40x20 cm (max 10 kg) se uloží na palubě
do úložného prostoru nad hlavami pasažérů a druhé menší zavazadlo o max rozměrech 40x25x20 cm pod sedadlo před
vámi.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 15
●
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. Vaši dovolenou ve Skotsku začneme prohlídkou hlavního města. Z letiště
nás autobus zaveze přímo do centra pod Calton Hill a po krátkém a nenáročném výstupu po schodech budeme mít pod
sebou celý Edinburgh jako na dlani. Poté se zastavíme u budovy parlamentu a Holyrood Palace, oficiálního sídla britského
krále Karla III. ve Skotsku. Společně se projdeme po Royal Mile ke katedrále a poté bude následovat volno, které můžete
využít dle svého uvážení. Odjezd na ubytování do Glasgow.
2. den: Ráno si nejprve prohlédneme centrum Glasgow a navštívíme katedrálu svatého Munga. Naší další zastávkou bude
historické město Stirling, které je spjato s lidovým hrdinou Williamem Wallacem, který vedl Skoty ve válce za nezávislost.
Pokračovat budeme k největšímu skotskému jezeru Loch Lomond, které bylo v roce 2002 spolu s oblastí Trossachs
vyhlášeno prvním skotským národním parkem. Zastavíme se v městečku Luss, odkud je pěkný výhled na horu Ben Lomond.
Poté již vyrazíme do proslulé 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 se vyvezeme lanovkou na Nevis Range, kde se krátce projdeme, za příznivého
počasí odtud bývá pěkný výhled na horu Ben Nevis. Poté bude naše cesta pokračovat k nejhlubšímu a díky příběhu
o podivném mořském tvorovi nejznámějšímu jezeru Skotska - Loch Ness. Na jeho břehu navštívíme nejprve městečko Fort
Augstus, kde si prohlédneme soustavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího vodního kanálu ve Skotsku, spojujícího Severní
moře a Atlanský oceán. Poté si prohlédneme zříceninu hradu Urguhart Castle. Přejezd na ubytování do oblasti národního
parku Cairngorms, večeře.
4. den: Opustíme malebné podhůří Grampians a přesuneme se do Dalwhinnie, kde navštívíme nejvýše položenou
palírnu ve Skotsku. Po prohlídce ochutnáme vzorek místní whisky spolu s místně vyráběnou čokoládou (nutno rezervovat
při objednání zájezdu - pokud nebudete mít o prohlídku zájem můžete počkat v zázemí palírny, kde je obchod a bar).
Následně navštívíme jeden z největších skotských zámků Blair Castle, který je vyhlášený jak svými zajímavými interiéry,
tak krásnými zahradami. Pak už budeme pokračovat do čtvrti Leith v Edinburghu kde si prohlédneme královskou jachtu
Britannia, plavidlo, které bylo po více jak 40 let domovem Jejího Veličenstva a královské rodiny při jejich cestách (nutno
rezervovat při objednání zájezdu - jako alternativu můžeme nabídnout pouze procházku po okolí nebo nakupování v místním
obchodním domě). Odjezd na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani se vypravíme do čtvrti South Queensferry, odkud je nejkrásnější výhled na Forth Bridge
(UNESCO), který je jedním z prvních konzolových železničních mostů na světě. Před odjezdem na letiště budeme mít ještě
možnost se projít po nábřeží. Odpoledne 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.

