VELKÁ BRITÁNIE - SKOTSKO
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SKOTSKO A OSTROV SKYE
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EDINBURGH • FALKIRK WHEEL • STIRLING • ST.
ANDREWS • BLAIR ATHOL • DALWHINNE DISTILLERY •
EILEAN DONAN • ostrov SKYE • hrad DUNVEGAN •
OLD MAN OF STORR • PORTREE • LOCH NESS • FORT
AUGUSTUS • GLEN NEVIS • GLENFINNAN VIADUCT •
GLEN COE • LUSS • LOCH LOMOND • GLASGOW
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Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Edinburghu, transfer na ubytování
do hotelu. Odpoledne pěší prohlídka města s průvodcem.
Procházka po Royal Mile, Princess Street, možnost nákupů
nebo výstup na vyhlídkový bod Calton Hill.
2. den: Nejnavštěvovanější skotské město Edinburgh, prohlídka královské jachty Britannia, impozantní hrad Edinburgh
Castle s korunovačními klenoty. Den zakončíme návštěvou
Rosslynské kaple (známé z filmu Šifra mistra Leonarda).
3. den: Ráno přejedeme přes strhující Forthské mosty,
navštívíme jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě
Falkirk Wheel, nacházející se nedaleko města Falkirk.
Návštěva královského hradu Stirling, který se tyčí vysoko na
skále a po staletí vévodil skotským dějinám, z historického
hlediska patří k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku.
Přesuneme se na druhou stranu Stirlingu k Wallace
Monument, rozhledna s expozicí o skotské historii i současnosti. Přejezd do kraje Fife, procházka po nejstarším univerzitním městě Skotska St. Andrews, které je považováno za
„domov golfu“ a na zdejší univerzitě studoval i princ William.
4. den: Budeme projíždět typicky skotskou krajinou územím
Highlands, cestou navštívíme velkolepé sídlo vévody z
Athollu Blair Athol, prohlídka zámku Blair Castle, sídlo rodu
Murray, vévodů z Athollu. Exkurze v palírně whisky
DalWhinnie Distillery spojená s ochutnávkou. Přes pohoří
Grampian Mountains a kolem několika jezer přijedeme k
vyhlídce na údolí Great Glen u vesnice Spean Bridge a dále
k nejfotografovanějšímu hradu Skotska, k Eilean Donan,
krátká zastávka, odjezd na ubytování na ostrov Skye.
5. den: Celodenní výlet po legendami opředeném ostrově
Skye, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit.
Navštívíme nejstarší rodové sídlo Skotska hrad Dunvegan s
nejcennější relikvií Fairy Flag. Přejezd po pobřeží poloostrova
Trotternish, zastávka u Kilt Rock, útesy vypínající se do výšky
až 60 m u jezera Loch Mealt. Skalní jehla Old Man of Storr,
lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova, atraktivní rybářský
přístav Portree s malebnou řadou barevných domů na
pobřeží. Večer návrat na ubytování.
6. den: Nejznámější a druhé největší jezero Skotska Loch
Ness, po cestě zastávka na troskách hradu Urquhart Castle,
odkud je úžasný výhled na jezero Loch Ness, prohlídka
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Vydejte se s námi poznat rozmanitou skotskou krajinu,
travnaté kopce oblasti Borders, strhující scenérie
Highlands, odlehlá horská údolí, jezera, vřes, historická
města a romantické hrady, vypínající se na ostrovech
nebo u jezer. Ochutnáme i pravou skotskou whisky,
budeme pátrat po lochnesské příšeře, obdivovat folklór
země a úchvatný ostrov Skye, divoké scenérie, útes Kilt
Rock - to je Skotsko!
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hradu. Zastavíme v malebném městečku Fort Augustus,
fakultativně výlet lodí po jezeře Loch Ness, prohlídka
zdymadel Kaledonského kanálu. Milovníky přírody nadchne
Skotská vysočina. Údolí Glen Nevis s nejvyšší horou Británie
Ben Nevis (1 344 m n.m.), možnost fakultativně vyjet
lanovkou ze střediska Nevis Range. Přejezd ke známému
skotskému železničnímu viaduktu Glenfinnan Viaduct,
nejznámější most v celém Skotsku, který je dokonce
vyobrazen na skotské desetilibrovce, lehký pěší výstup. Pro
zájemce je připravena možnost fakultativní jízdy vlakem z
Glenfinnan Viaduct do nedalekého Fort William na
ubytování, výhledy a kouzlo skotské vysočiny. Ostatní
pojednou do Fort William našim busem. Ubytování v okolí.
7. den: Jedno z nejkrásnějších údolí Skotska Glen Coe, při
dobrém počasí procházka v nádherné přírodě. Přejezd do
vesničky Luss, která patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands,
s neobyčejně pitoreskními domky na břehu jezera Loch
Lomond v Národním parku Trossachs. Odpoledne město
Glasgow, návštěva botanické zahrady, procházka po areálu
univerzity. Budeme mít i možnost přejezdu metrem s
nejmenším průměrem tunelu na světě ke stadionu
FC Glasgow Rangers. Večer odjezd na ubytování a večeři.
8. den: Časně ráno transfer na letiště, odlet do Prahy.
Ubytování:
Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování, 6 snídaní a 1 večeře
• leteckou přepravu Praha/Edinburgh/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• dopravu autokarem nebo minibusem během programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• připojištění storno nadstandard (viz str.2): 310-410 Kč
• fakul. služby, MHD, pobytové taxy, vstupy: cca 80 GBP

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odlet z ČR
Q GS 31 08
5.8. - 12.8.
31 490,PRAHA
+6 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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I. IRSKO - SMARAGDOVÝ OSTROV
DUBLIN • CLONMACNOISE • GALWAY • CLIFFS OF
MOHER • ARANSKÉ OSTROVY • BUNRATTY • ADARE •
IVERAGH • CORK • COBH • MIDLETON •
ROCK OF CASHEL • KILKENNY • NATIONAL STUD •
GLENDALOUGH • DUBLIN
Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu (za příplatek transfer
z Brna). Po příletu transfer na ubytování u Dublinu.
2. den: Po snídani prohlídka centra hlavního a zároveň
největšího města Irska, evropské metropole popu a rocku katedrála sv. Patrika, Univerzita Nejsvětější Trojice, Trinity
College. Poté odjezd do vnitrozemí, návštěva raně křesanského centra, klášterního areálu Clonmacnoise. První
klášter stál v těchto místech již v r. 545, největšího rozkvětu
však dosáhl v 7. - 12. stol., kdy sem přicházeli mniši z celé
Evropy. Pokračování cesty do Galway, města, které splní
ideální představy o Irsku snad každého návštěvníka.
Podvečerní procházka malebným městem na březích řeky
Corrib, kterou brázdí tradiční dřevěné plachetnice. Večer
odjezd na ubytování.
3. den: Snídaně, dopoledne cesta podél pobřeží s krásnými
výhledy na oceán až k 8 km dlouhým útesům Cliffs of
Moher a dále přes neobvykle drsnou divočinu Burren s
jedinečným botanickým prostředím k jednomu z největších
dolmenů zachovaných na území Irska. Odpoledne při
příznivém počasí fakultativně výlet lodí na Aranské ostrovy
se strohou krajinou a ohromujícím pohledem na pobřeží
Irska. Večer odjezd na ubytování v západním Irsku.
4. den: Snídaně, odjezd k jednomu z nejdochovalejších
středověkých hradů v Irsku Bunratty a přilehlé vesnici z 19.
stol. s lidovou architekturou. Po prohlídce zastávka v nejpěknější vesnici Irska, v Adare, s typickými domky s doškovými střechami. Odjezd na ubytování.
5. den: Snídaně. Den strávíme v hrabství Kerry okružní
jízdou kolem poloostrova Iveragh, jednou z nejkrásnějších
oblastí celé západní Evropy. 179 km dlouhá pobřežní
komunikace je z jedné strany lemována písečnými plážemi,
z druhé pak nádhernou přírodou a malebnými rybářskými
vesničkami. Návštěva Muckross House (viktoriánského
sídla) a Muckross Gardens, které tvoří součást NP Killarney.
Ubytování u Corku.
6. den: Snídaně, projedeme přes druhé největší město
Irska Cork, čilé přístavní město s přátelskou atmosférou,
půvabnou okolní krajinou a tisíciletou historií. Příjezd do
slavného přístavu Cobh, jednoho z největších přírodních
přístavů na světě, který byl vždy zastávkou luxusních
zaoceánských lodí a také poslední zastávkou Titanicu. Po
krátké prohlídce přístavu následuje zastávka v Midletonu, s
nejznámější palírnou whiskey Jameson. Exkurze do
výrobny whiskey s možností ochutnávky. Pokračování cesty
k vápencovému pahorku se zříceninou hradu Rock of
Cashel, který byl po celá staletí symbolem královské a
církevní moci a dodnes je nefotografovanějším objektem v
Irsku. Podvečerní zastávka v Kilkenny, nazývaném
mramorovým městem. Největší zajímavostí je hrad z
12. stol., Černý klášter, který patřil dominikánům, a
katedrála sv. Canice, která je považována za nejkrásnější
gotickou stavbu Irska. Ubytování u Kilkenny.
7. den: Snídaně, dopoledne odjezd směrem ke Kildare,
ležícího v srdci dostihového kraje. Návštěva státního
hřebčince National Stud, rozkládajícího se na ploše 400 ha,
součástí je i japonská zahrada z doby Edvardovců.
Pokračování cesty do malebného údolí Glendalough,
nazývanému "Irské Delfy. Zde keltský světec Kevin založil
kolem roku 600 sídliště a klášter u jezer Upper a Lower
Lakes. Ubytování u Dublinu.

