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Tajemné Skotsko 
Osmidenní pobyt s ubytováním v okolí Edinburghu a prohlídkou toho nejzajímavějšího, co 

tato krásná a svérázná země nabízí - skotskou vysočinu s jezerem Loch Ness. Doprava 
zájezdovým autobusem. Ubytování v rodinách s plnou penzí. 

Cena 11.550,- Kč za žáka        Termín: 17.6. až 24.6.2020 
 

 
Program zájezdu: 
 

1. den: Odjezd v podvečer, cesta non-stop do Amsterdamu. 
2. den: Amsterdam - dle časových možností krátká prohlídka města, nalodění na trajekt do Newcastlu, noční plavba do 

Velké Británie, 4 lůžkové kajuty. 
3. den: Přejezd do Skotska, zastávka na hranicích, kde se nachází takzvaný "Skotský kámen". Skotské pomezí a zastávka 

v městečku Jedburg s mohutným hradem a domem spojeným s Marií Stuartovnou. Návštěva městečka Melrose, kde je 
pochováno srdce Roberta Bruce. V podvečer ubytování v rodinách. 

4. den: Prohlídka Edinburghu. Skotská metropole je považována za jedno z nejkrásněji položených měst. Historický hrad z 
11. století, katedrála, procházka po Royal Mile ke královskému paláci, oficiální rezidenci britské královny - Palace of 
Holyrood. Princess Street – hlavní nákupní třída. V případě příznivého počasí výstup na Artušovo Sedlo nebo Calton Hill. 
Ve večerních hodinách „Skotský večer“, při kterém se dozvíme nemálo zajímavostí o kroji zvaném kilt, zatančíme si a 
ochutnáme tradiční skotské „dobroty. 

5. den: Celodenní výlet na sever Skotska, do skotské Highlands, cestou zastávka u hrobu Rob Roye, známé vřesoviště 
Rannoch Moor, údolí Glencoe, Fort William ležící pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, zastávka u Neptunových 
schodů, Fort Augustus, zřícenina hradu Urquhart na břehu nejhlubšího skotského jezera Loch Ness, městečko 
Drumnadrochit zasvěcené Nessie, návrat přes Inverness do Edinburghu. 

6. den: Návštěva Stirlingu - hrad tyčící se na skále nad důležitou křižovatkou cest nazývaný "klíč ke Skotsku" a Wallace 
Monument připomínající skotského národního hrdinu Williama Wallace. Prohlídka St. Andrews - univerzitní město a 
kolébka golfu. 

7. den: Odjezd z ubytování. Na hranicích s Anglií zastávka v městečku Gretna Green, kde až do roku 1856 místní kovář tajně 
oddával mladé páry z Anglie, zastávka u Hadriánova valu - památka z doby římského impéria. Přejezd do Newcastlu. 
Navečer noční plavba trajektem do Amsterdamu (4 lůžkové kajuty). 

8. den: Přejezd Holandska a Německa. Návrat do místa odjezdu v pozdních večerních hodinách. 
 
Cena obsahuje: 
Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Pracovní listy, týmové soutěže a jejich vyhodnocení. 
Dopravu zájezdovým autobusem s možností občerstvení, trajekt Amsterdam – Newcastle včetně ubytování ve 4 lůžkových 
kajutách tam i zpět. 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). Pojištění CK proti úpadku. Pojištění léčebných 
výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků), asistenční služby v  zahraničí, poškození 
nebo ztráta dokladů a pojištění odpovědnosti cestujících. 
 
Cena neobsahuje: 
Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů a rovněž cenu jízdného veřejné dopravy.  

Doporučené kapesné: 80 až 100 GBP 
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Zájezd organizuje a prodává CK Arundel, s.r.o.                   www.arundel.cz    
Na Vyhlídce 1422 
Nové Město nad Metují 
549 01 

Zastoupená: PaedDr. Jana Helikarová 
IČ:  035 85 247 
DIČ:  CZ 035 85 247 

GMS: +420 603 478 009 e-mail: jana.helikarova@arundel.cz, info@arundel.cz

Trasa zájezdu: 

První a poslední den. Skutečné nástupní místo bude dohodnuto s objednatelem. 

  

 

 

 

                           

3. den - cesta z Newcastelu do Edinburghu    5. den - celodenní výlet do Inverness 

 

7. den - cesta zpět z Edinburghu do Newcastelu 

Zobrazené trasy jsou pouze přibližné a s ohledem na 
dopravní situaci v době zájezdu mohou být pozměněny. 
Rovněž tak uvedené časy a vzdálenosti nemusí odpovídat 
skutečnosti. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a 
pohodlně do všech zajímavých míst Velké Británie a 
seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí a 
současnou kulturou. 

 

Příjemné zážitky a krásné vzpomínky Vám přeje 
cestovní kancelář Arundel, s.r.o.  

Specialista na Velkou Británii … a Londýn. 
www.arundel.cz  
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