
Historické Skotsko 
 

1. den  3/4/16– Odjezd od školy ve večerních hodinách. 
 
2. den  – Celodenní návštěva hlavního města Holandska, Amsterdamu , kde na nás dýchne atmosféra tzv. 
Zlatého století , kdy bylo město světovou metropolí. Uvidíme např. královský palác Koniklijk Paleis , bývalé sídlo 
Východoindické společnosti Oost-Indisch Huis  či nejstarší stavbu ve městě, kostel Oude Kerk . Čeká nás 
vyhlídková plavba po amsterdamských kanálech, tzv. grachtech . V případě zájmu je také možné zajistit 
prohlídku muzea Rijksmuseum  s obrazy slavných autorů nebo návštěvu lodě East Indiaman , kde se 
seznámíme nejen s historickými kajutami, ale také s dobrodružným životem námořníků. Po programu následuje 
nalodění na trajekt a noční přeprava přes Severní moře, ubytování v kajutách. 
 
3. den  – Dopoledne zamíříme do skotského města Stirling  na majestátní hrad Stirling Castle , bývalé sídlo 
skotské královny Marie Stuartovny.  Odpoledne vystoupáme až na vrchol památníku slavného národního hrdiny 
Williama Wallace , bojovníka za nezávislost Skotska. 
 
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. 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 . Prohlédneme si také 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  – Univerzitní městečko St. Andrews  se může pyšnit nejen romantickým pobřežím a poklidnou atmosférou, 
ale také tím, že v něm studoval sám princ William . Projdeme se také po pobřeží okolo golfových hřišť a spatříme 
torzo středověké katedrály St. Andrews Cathedral . Exkurze do palírny whisky v Glenturret Distillery  nám 
odhalí tajemství výroby tohoto proslulého zlatého moku. Cestou zpět se podíváme na unikátní lodní výtah Falkirk 
Wheel . 
 
7. den  − Návštěva opatství Melrose Abbey , kde je uloženo srdce Roberta Bruce , krále, který pro Skotsko 
vybojoval nezávislost. Prohlédneme si také Hadrian ův val , opevnění z dob římské říše, které mělo chránit před 
jezdy Skotů. Noční přeprava trajektem přes Severní moře. 
 
8. den  10/4/16− Návrat ke škole ve večerních hodinách. 
 

Doprava na školní zájezd 

Během školního zájezdu Vám bude k dispozici zahraniční autobus s klimatizací, WC, DVD a občerstvením. 

Ubytování a stravování b ěhem školního zájezdu 

Ubytování na školním zájezdu je zajištěno v Edinburghu v hostitelských rodinách s plnou penzí (4 noci, oběd 
formou balíčku) a v kajutách na trajektu (2 noci). 

Pojišt ění školního zájezdu 

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní 
kanceláří, nikoli agenturou. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% 
chráněny. Volitelně je nabízeno pojištění proti stornopoplatkům. 
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