TOULKY SHETLANDSKÝMI OSTROVY

Poznávací s turistikou, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
NOVINKA PERISCOPE, ODLEHLÝ SKOTSKÝ SEVER, MENŠÍ SKUPINA, UBYTOVÁNÍ NA JEDNOM MÍSTĚ.
Rozeklané pobřeží, divoký oceán, dramatické mořské útesy, nádherně bílé pláže jako v Karibiku, malé rybářské vesničky
a krajina, které v létě dominuje svěží zelená barva. To jsou Shetlandy, vedle nedalekých Faerských ostrovů další skrytý
poklad ve studených vodách severního Atlantiku.
Shetlandské ostrovy tvoří pomyslný dělící most mezi Skandinávií a Velkou Británií. Staly se branou pro vikingské
nájezdy do Anglie a dodnes jsou zde severské stopy z celých Britských ostrovů nejsilněji patrné. Čekají nás procházky
v zelené krajině, odkud k oceánu nebude nikdy daleko, nezapomenutelné výhledy, rozsáhlé ptačí kolonie,
připomínky kultury Vikingů i setkání s roztomilými shetlandskými poníky.
Cestujeme v menší skupině cestovatelek a cestovatelů a jako zázemí volíme kvalitní hotel s ubytováním po celou dobu
pobytu na jednom místě.
Pojeďte s Periscopem objevit málo známé, odlehlé a tajuplné Shetlandy!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

2. 6. - 7. 6. 2023
5. 8. - 10. 8. 2023

6 dnů
6 dnů

48 900 Kč
50 800 Kč

letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Lerwick a zpět vč. let. tax ve výši 15 000 Kč
transfery a dopravu mikrobusem nebo 2-3 pronajatými vozy na Shetlandských ostrovech dle programu
trajekty na ostrovy Yell a Unst
vstupné na Sumburgh Head, případně další místní turistické poplatky za využití pěších tras dle programu
průvodce
5x ubytování ve 3* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
5x snídaně
cestovní pojištění Uniqa K15S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné (cca 70 GBP - např. lodní výlet na ostrov Mousa cca 20 GBP, setkání se shetlandskými poníky cca 30 GBP)
další neuvedené služby (např. další stravování)
případné náklady spojené s testováním atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 6 000 Kč
POZNÁMKY:
Od 1. 10. 2021 je vstup do Skotska možný jen s cestovním pasem.
Termín zájezdu může být posunut o 1-2 dny, definitivní termín bude upřesněn nejpozději 3 týdny před zájezdem.
V závislosti na aktuálním leteckém řádu může být první či poslední noc na jiném místě (např. v Edinburghu).
Program zájezdu může být upraven dle aktuálních povětrnostních podmínek.
Tento zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu, pokud ovšem omezení není takového rozsahu, aby
činilo potíže s chůzí při lehké turistice a při procházkách v přírodě.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
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PROGRAM:
1. den: Odlet s přestupy na Shetlandské ostrovy, přesun na ubytování.
2. den: Vydáme se na jih hlavního ostrova Mainland a prohlédneme si unikátní archeologické naleziště Jarlshof, které
bylo osídleno již před několika tisíci lety a nachází se zde mj. pozůstatky vikingských obydlí. Projdeme se také k majáku na
výběžek Sumburgh Head, kde v létě hnízdí velké množství ptáků včetně papuchalků, kteří jsou pro své
pestrobarevné zobáky nazýváni „papoušci severu“. Za příznivého počasí také podnikneme lodní výlet na ostrov Mousa,
kde se nachází nejzachovalejší skotský kamenný broch neboli kamenná věž stará více než dva tisíce let, která je
zmiňována i v severských ságách.
3. den: Plážový den na Shetlandech. Jedna z nejkrásnějších pláží na Shetlandech spojuje hlavní ostrov Mainland
s ostrůvkem St. Ninian, vychutnáme si genius loci tohoto místa při procházce k ruinám kaple sv. Niniana. Přes most se
dostaneme na ostrovy Trondra a West Burra. Projdeme se v oblasti rybářské osady Hamnavoe a bělostné pláže The
Sands of Meal. Vyhlídkovou silnicí projedeme až na jižní cíp ostrova West Burra k pláži Minn beach. Zájemci se zde také
mohou blíže seznámit s chovem proslulých shetlandských poníků. A prohlédneme si také největší shetlandské
město Lerwick se 7000 obyvateli (pobřežní promenáda, úzké uličky, pevnost, obchůdky s pletenými svetry atd.).
4. den: Prozkoumáme nejsevernější partie Shetlandů. Dvěma krátkými trajekty přejedeme na ostrovy Yell a Unst.
V osadě Skaw leží vůbec nejsevernější usedlost ve Velké Británii s přilehlou idylickou pláží. V Haroldswicku si prohlédneme
vikingské obydlí a repliku vikingské lodě. Právě na ostrov Unst vedly první kroky Vikingů na cestě k dobývání Britských
ostrovů. Projdeme se také v přírodní rezervaci Hermaness k výhledům na členité pobřeží a nejsevernější britské ostrovy
Muckle Flugga. V této oblasti sídlí ohromné ptačí kolonie (mj. rybáci, terejové nebo papuchalci).
5. den: Čeká nás to nejlepší z divokého pobřeží Shetlandů. Na poloostrově Eshaness se projdeme podél mocného
příboje a v kulisách jedné z nejpůsobivějších scenérií na ostrovech. Poté bude naším cílem ještě ostrov Muckle Roe, kam
se dostaneme přes most. Při procházce k majáku nás budou čekat výhledy na rozeklané pobřeží z červené žuly.
6. den: Odlet s přestupy zpět 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.
Shetlandy, také Shetlandské ostrovy, anglicky Shetland, jsou souostroví a jedna ze 32 správních oblastí
Skotska, ležící na severu země. Je to nejsevernější území Skotska, potažmo Spojeného království.
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
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také pozornost platnosti svých certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

