
ZŠ UNIVERZUM PRAHA
+ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, LIBEREC

SKOTSKO
27. 4. – 4. 5. 2017 (8 dnů/6 nocí)

1. den (27.4.) Odjezd z ČR ve večerních hodinách, nonstop jízda do Amsterdamu.

2. den (28.4.) Amsterdam -  město prošpikované grachty (kanály) je nejlepší poznat přímo z vody. Hodinová plavba loďkou
nám ukáže mnohé pamětihodnosti  a my se na ní  naladíme na další  prohlídku. Poté už naše cesta povede
malebnými uličkami kolem kostela Oude Kerk a neblaze proslulé čtvrti červených luceren až na náměstí Dam,
kde uvidíme královský Koninklijk Paleis i národní památník. Zde ochutnáme místní specialitu, nakoukneme i do
mnohých sýráren, které k Nizozemí neodmyslitelně patří. Někteří už v okolí Dam mohou relaxovat a aktivnější
se mohou vydat poznávat dál. V 17:30 vyplutí trajektu z Amsterdamu do Newcastlu, noc v kajutách na trajektu.

3. den (29.4.) Ráno vylodění v Newcastlu (cca v 10:00)
Hadriánův Val  –  návštěva pozůstatků římské pevnosti  Verovicium (Housesteads),  která byla  postavena ve
2. století jako součást obrany valu. Během prohlídky nahlédneme do způsobu života římské posádky a mimo
jiné si prohlédneme jedinečné pozůstatky římských latrín. V případě času a zájmu se projdeme po valu a poté
již  nabereme směr ke skotským hranicím. Zastavíme se  v Jedburgh,  kde se  nachází impozantní  zřícenina
starého opatství. Prohlédneme si  muzeum Marie Stuartovny v domě, ve kterém tato slavná skotská královna
strávila několik nocí. V případě času Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta, knihovna, zbraně a
brnění včetně meče Rob Roye. Večer setkání s hostitelskými rodinami v okolí Edinburghu.

4. den (30.4.)   Celodenní prohlídka Edinburghu
 –  tzv. „Athény severu“, v případě zájmu vystoupáme na Artušovo sedlo (vyhaslá sopka), odkud budeme mít
město jako na dlani. Poté si prohlédneme královský palác Holyrood Palace – oficiální rezidenci královské rodiny
ve Skotsku, kde mimo jiné žila i slavná Marie Stuartovna, královna skotská. Následuje procházka po historické
ulici The Royal Mile s katedrálou a parlamentem. Minout nesmíme ani Edinburgh Castle, který se majestátně
tyčí nad městem. Možnost navštívit Muzeum skotské whiskey (Scoth Whiskey Experience), kde se při projížďce
v barelech dozvíme o výrobě zlatavého moku a navíc se podíváme na největší sbírku skotské whiskey na světě.
Na  závěr  dne  se  z nádvoří  pokocháme hradem Edinburgh  a  vyfotíme také  památník  sira  Waltera  Scotta.
V případě času a zájmu možnost vyběhneme na pahorek  Calton Hill s památníkem padlých v Napoleonských
válkách. Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu

5. den (1.5.)      Dopoledne exkurze v některém ze zdravotnických zařízení
Odpolední program začneme u proslulého mostu  Forth Bridge, pýchy viktoriánského inženýrství, svého času
největší to stavby ze železa na světě. Prohlídka bývalého hlavního města království Fife – Dunfermline, kde je
v místní katedrále pohřben skotský král Robert Bruce i matka rebela Wiliama Wallace. Poté se přesuneme do
Stirling –  jedno  z nejstarších  měst  ve  Skotsku  a  ve  středověku  jedno  z nejvýznamnějších,  staré  město  se
zachovalými domy ze 16. - 18. století, prohlídka renesančního hradu  Stirling Castle na kopci nad městem,
v historii oblíbené sídlo skotských králů a královen. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu

6. den (2.5.) Celodenní výlet do Národního parku Trossachs, kraje třpytivých jezer a skalnatých kopců, kde u malebného
jezera Loch Katrine vystoupáme na kopeček Ben A’an (454 m), místo znamenitých výhledů. V případě času a
zájmu projížďka parníkem po jezeře nebo procházka kolem jezera.
Cestou do národního parku se krátce zastavíme u impozantních, 30m vysokých soch koňských hlav  Kelpies,
které značí začátek kanálu Forth and Clyde. Následuje také zastávka u moderní technické památky Falkirk
Wheel – obří zdymadlo - vodní výtah používaný na dopravu lodí mezi dvěma umělými kanály.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu

7. den (3.5.) Se Skotskem se rozloučíme návštěvou Rosslynské kaple známé z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda, místo, kde
je  podle  pověsti  ukryt  Svatý  Grál. Poté  se  přesuneme na Svatý  ostrov  -  Holy  Island (Lindisfarne),  kam
přejedeme autobusem po šíji, která se zjeví 2x denně při odlivu, zde socha sv. Aidana, kaple sv. Cuthberta,
zbytky kláštera, který byl v 8. století vypleněn při prvním nájezdu Vikingů v Anglii.
V odpoledních hodinách nalodění na trajekt Newcastle–Amsterdam, noční plavba, ubytování v kajutách.

8. den (4.5.) Vylodění v Amsterdamu v 10:00 hod, návrat do ČR ve večerních až nočních hodinách.

CENA:    11.390,- Kč /student ml. 18ti let, osoba starší 18ti let 300,- Kč příplatek        
      cena je platná při počtu min. 45 účastníků 

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, trajekt, 2 x ubytování v kajutách na trajektu bez stravy, 4 x
ubytování  v hostitelských  rodinách  s plnou  penzí  (snídaně,  oběd,  večeře),  službu  průvodce,  kompletní  pojištění  včetně
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy navštívených míst

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (7,5 EUR + cca 55 GBP), kapesné (cca 50 GBP + eura v Amsterdamu), drobná EUR na WC (tranzit)

Změna programu vyhrazena!
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