
  

Historické Skotsko 
 

Program zájezdu 
 
1. den - Odjezd od školy v odpoledních hodinách. 
 
2. den - Přeprava přes kanál La Manche. Prohlídka britské metropole Londýna. Okolo 
Westminsterského opatství dojdeme až k Muzeu války. Po jeho prohlídce se přesuneme do 
královského parku St. James’s Park, odkud budeme pokračovat k sídlu královské 
rodiny, Buckinghamskému paláci. Prohlédneme si také Piccadilly Circus, kde si budeme 
moci i něco nakoupit a navštívíme Britské muzeum, největší muzeum v Evropě. 
Z vyhlídkového kola London Eye si vychutnáme výhled na celý Londýn. Ubytování v hotelu v 
Londýně. 
 
3. den - Dopoledne zavítáme do Cambridge, kde spatříme most vzdechů. Projdeme se přes 
Newmarket a travnaté plochy The Backs, uvidíme také nádhernou kapli King‘s College 
Chapel. Odpoledne nás čeká návštěva bývalého hlavního města Anglie, Yorku. 
V okouzlujícím historickém centru města neopomeneme navštívit starodávnou katedrálu 
York Minster. Přejezd do Edinburghu. Ubytování v rodinách v Edinburghu. 
 
4. den - Návštěva hlavního města Skotska, Edinburghu, ve kterém si prohlédneme 
historické centrum města s nejvýznamnější skotskou katedrálou St. Giles Cathedral. 
Zavítáme také do prostorů hradu Edinburgh Castle, které ukrývají skotské korunovační 
klenoty a tzv. Stone of Scone, kamennou desku, na níž bývají korunováni britští panovníci. 
Zde si budeme moci prohlédnout také hřbitov psích hrdinů. Po Royal Mile se projedeme 
skrze park Holyrood Park až k bývalému sídlu Marie Stuartovny, Palace of Holyrood. 
Nenecháme si také ujít návštěvu známé ulice Princes Street, která je centrem nákupů. 
 
5. den - Celodenní výlet za přírodními krásami Skotska zahájíme návštěvou městečka Fort 
William, ze kterého budeme mít nádherný výhled na nejvyšší horu Británie, Ben Nevis, a 
také si prohlédneme tzv. Neptunovy schody, unikátní vodní dílo na uměle vytvořeném 
Kaledonském kanálu. Pokračovat budeme do vesnice Fort Augustus, nacházející se na 
břehu jezera Loch Ness, proslulého především legendární Lochneskou příšerou, kterou 
možná spatříme při okružní plavbě po jezeru. 
 
6. den - Dopoledne zamíříme do města Stirling, při jehož prohlídce určitě nevynecháme 
slavný hrad Stirling Castle, bývalé sídlo skotské královny Marie Stuartovny. Následně 
navštívíme The National Wallace Monument, památník národního hrdiny Williama 
Wallace, bojovníka za nezávislost Skotska. Odpoledne se vydáme na exkurzi do palírny 
whiskey, tradičního skotského nápoje, která se nachází nedaleko Glasgow.  
 
7. den - Návštěva opatství Melrose Abbey, kde je uloženo srdce Roberta Bruce, krále, který 
pro Skotsko vybojoval nezávislost. Na cestě zpět do Anglie se zastavíme u Hadrianova valu, 
opevnění z dob římské říše, které mělo chránit před nájezdy Skotů. Nemineme ani 
Durhamskou katedrálu, která je považována za jeden z nejkrásnějších 
příkladů normanského slohu v Evropě. Ubytování v hotelu v Londýně. 
 
8. den - Návrat ke škole v nočních hodinách. 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normansk%C3%BD_sloh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa


Doprava - Zajištěna zahraničním autobusem s klimatizací, WC, DVD přehrávačem a občerstvením.  
 
Ubytování a stravování - v Edinburghu v hostitelských rodinách s plnou penzí (4 noci, oběd formou balíčku), v Londýně 
v hotelu (cestou tam s večeří a snídaní, cestou zpět se snídaní) 
 
Pojištění - Všichni účastníci mají zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí, není třeba se připojišťovat. CK2 je pojištěna 
proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u Evropské Cestovní Pojišťovny - č. s. 1180000043. 
 
Cena - 12 360,- Kč (studenti do 17,99 let) 
 
Uvedená cena zahrnuje dopravu autobusem, přepravu přes kanál La Manche, ubytování v hotelu (2 noci, 2 snídaně, 1 večeře), 
ubytování v hostitelských rodinách s celodenní stravou (4 noci, oběd formou balíčku), služby průvodce, pojištění léčebných 
výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK a veškeré poplatky. Cena nezahrnuje vstupy.  
 
 

Přehled nezahrnutých vstupů 

Destinace 
Cena pro studenty ve věku 

do 15,99 let nad 16 let 

British Museum zdarma £0,00 

Metro £1,8 £4,70 

London Eye £12,6 £17,95 

Muzeum války zdarma £0,00 

Buckinghamský palác £11,80 £20,50 

King's College Chapel £7,00 £7,00 

York Minster £5,00 £5,00 

Edinburgh Castle £9,60 £16,00 

Muzeum Waltera Scotta zdarma £0,00 

Palace of Holyrood £6,30 £11,60 

Loch Ness Cruise £8,00 £12,50 

Glengoyne Distillery £7,50 £7,50 

The National Wallace Monument £5,90 £7,60 

Stirling Castle £7,50 £11,00 

Melrose Abbey £3,50 £5,50 

Durham Cathedral £5,00 £5,00 

Celkem £90 - 100 £130 - 140 

 
Výše vstupů je pouze orientační.  
 
 


