Skotská vysočina + EDINBURGH + OSTROV SKYE + LOCH NESS (letecky z Prahy)
1.7. - 10.7. 2022

42 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28591/

Průvodkyně:

Helena Svatoňová

Specialista:

Veronika Bendová, +420 608 859 987, bendova@radynacestu.cz

Nejtajemnější jezero světa, nejfotografovanější skotský hrad, nejvyšší hora Spojeného království… Připraveni na
Skotsko? S průvodcem, který se vyzná, objevíte Rosslynskou kapli i skrytá místa Edinburghu. Ponoříte se do krás
malebné Skotské vysočiny či panenské přírody ostrova Skye. Nechte se vtáhnout do dávných příběhů, čarokrásných
scenérií a poznávejte Skotsko jako cestovatel!

Na co se můžete těšit
obdivuhodný a hrdý Edinburský hrad
tajemná a „zašifrovaná“ Rosslynská kaple
projížďka po legendárním jezeře Loch Ness
divoká příroda mystického ostrova Skye
kouzelné přímořské letovisko St. Andrews

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Edinburgh – Praha se všemi poplatky
kabinové zavazadlo
transfer letiště – hotel – letiště
5x ubytování v Edinburghu v 3* hotelu ve dvoulůžkových pokojích
2x ubytování ve Fort Wiliam v 3* hotelu ve dvoulůžkových pokojích
2x ubytování v Kyleakin v 3* hotelu ve dvoulůžkových pokojích
9x snídaně
dopravu po celou dobu programu mimo Edinburgh
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo
jízdné v navštívených městech při potřebných přesunech
vstupné do památek
cestovní pojištění
doporučené kapesné minimálně 350 ₤/os./pobyt (MHD, vstupy, stravování)
příplatek za jednolůžkový pokoj: 6 000,00 Kč

Kde budete ubytováni?
příjemný 3* hotel v dosahu centra nebo místního MHD
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Jak je to s jídlem?
během dne při prohlídce města Edinburghu a výletech bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností
občerstvení

Cestovní pojištění

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné do památek pro zájemce:
Rosslynská kaple: 9 £ ( + 3 £ MHD)
Holyrood palace: 15 £
HMY Britannia: 16,50 £
Edinburský hrad: 18,50 £
Královská botanická zahrada: zdarma
Skotská národní galerie: zdarma
palác Scone a zahrady: 12,50 £
plavba po jezeře Loch Ness: cca 15 £/os.

Vstupné
Muzeum skotské whisky
Dítě: 290,00 Kč, Student: 510,00 Kč, Dospělý: 580,00 Kč, Senior: 510,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Pátek 1. července: Přílet do Edinburghu, přejezd na hotel a ve zbylém čase návštěva Rosslynské kaple.
Odpolední prohlídku prvního dne věnujeme návštěvě světového unikátu, Rosslynské kapli – kostelu, který je znám nejen z románu
Šifra mistra Leonarda, ale především díky pohanským a křesťanským motivům a svou jedinečnou výzdobou.
Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

Sobota 2. července: Dnes si prohlédneme centrum Edinburghu a zároveň největší zajímavosti tohoto města,
ochutnáme skotskou whisky a kdo bude chtít, může si vzpomínku na město odnést z vyhlídky Calton Hill.
Hlavní město Skotska skýtá četné možnosti, jak trávit čas, a mnohá zákoutí, kam se podívat. Společně navštívíme ty nejznámější:
podíváme se na Edinburský hrad, kde se nacházejí korunovační klenoty a legendární kámen Stone of Destiny, projdeme se
částí „Královské míle“, středověké edinburské tepny spojující hrad se zámkem Holyrood Palace,a v muzeu skotské whisky
„Scotch Whisky Experience“, se dozvíme vše o skotské whisky a okoštujeme vybrané druhy z různých koutů Skotska.
Uvidíme i starodávný kostel, který nyní slouží coby turistické centrum nazývané Hub a podíváme se, kde leží proslulé Writer's
Museum či Národní galerie. Kdo bude mít chuť, vyjde si na Calton Hill, ze kterého je nejkrásnější vyhlídka na celé město.
Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.

Neděle 3. července: Odjezd z Edinburghu na Skotskou vysočinu, k jezeru Loch Lomond až do Fort William.
V ranních hodinách opustíme Edinburgh a vydáme se směrem na Skotskou vysočinu. Pojedeme kolem slavných a známých míst
jako je Bannockburn – místo skotské vítězné bitvy a podpisu smlouvy o nezávistosti, hrad Stirling či vesnička Drymen, jedno z
prvních zastavení na treku po Skotské vysočině po známé West Highland Way.
Naším prvním cílem bude krásné jezero Loch Lomond, které je opěvováno v mnoha skotských písních. Při příjemné procházce
okolo jezera se protáhneme, zastavíme se na oběd a nadšení otužilci mohou zkusit teplotu jezera na vlastní kůži.
Dále se přesuneme do Kilmartin Glen, údolí s prehistorickým nalezištěm na skotské pevnině. Na ploše větší než 2 km² můžeme
obdivovat pohřební mohyly, rituální kamenné kruhy, lineární hřbitov a vztyčené kameny.
Po malé procházce po údolí přejedeme na nocleh do Fort William pod horu Ben Nevis.

Pondělí 4. července: Celodenní výstup na Ben Nevis.
Tento den strávíme výstupem na nejvyšší horu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vůbec – Ben Nevis
(1 344 metrů n. m.), v západní části pohoří Grampian. I přesto, že vrchol Ben Nevisu není ve vysoké nadmořské výšce, zdoláme
velké převýšení, protože budeme stoupat téměř od mořské hladiny. Z vrcholku dávno vyhaslé sopky se naskýtá pohled na téměř
celou Skotskou vysočinu.
Ti, kteří se nebudou účastnit výstupu, mohou obdivovat přírodu v okolí Fort William nebo si přímo podhorské městečko projít.
Noc strávíme ve Fort William.

Úterý 5. července: Přejezd na ostrov Skye, v jehož průběhu se zastavíme u známého viaduktu Glenfinnan či v malebné
oblasti Morar. Po přesunu na ostrov Skye nás na závěr dne čeká světoznámý Eilan Donan Castle.
Ráno vyrazíme z Fort William na ostrov Skye přes Glenfinnan viaduct, který je známý díky sérii filmů o Harrym Potterovi. Když
budeme mít štěstí, podaří se nám zhlédnout přímý spoj do Bradavic, ovšem určitě se pokocháme kouzelným výhledem na jezero s
okolní krajinou. Za příznivého počasí se zastavíme v Morar – kraji nádherných pláží s bílým pískem.
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Trajektem z Mallaig do Armadale se přesuneme na ostrov Skye. Před noclehem v Kyleakin se podíváme na malý ostrůvek na
jezeře Loch Duich, kde leží Eilean Donan Castle, snad nejvíce fotografovaný hrad Skotska, který se objevil v nejednom
světovém filmu.

Středa 6. července: Dnešní den strávíme na ostrově Skye a společně objevíme krásy jak vnitrozemí ostrova, tak jeho
pobřeží. Neopomeneme ani hlavní město Portree a zavítáme na hrad Dunvegan.
Skye je největším a nejseverněji položeným ostrovem Vnitřních Hebrid. V galském jazyce jeho název znamenal Okřídlený ostrov,
nazývají ho i Ostrovem mlhy. Skye je se Skotskem spojen silničním mostem i trajektem. Snadný přístup a krásné divoké hory
zvedající se z mořské hladiny spolu se zajímavou faunou z něj udělali velké lákadlo pro turisty. Projedeme jeho pobřeží, podíváme
se do hor – navštívíme vyhlídku Kilt Rock, Quiraing, Faerie Glen.
Dále se podíváme do hlavního města Portree a odpoledne strávíme obhlídkou slavného hradu Dunvegan, což je nejstarší
nepřetržitě obývaný hrad ve Skotsku (cca 800 let) s překrásnou zahradou a výhledem na lagunu, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů.
Zájemci budou moci vyzkoušet i projížďku loďkou.
Návrat do Kyleakin na nocleh.

Čtvrtek 7. července: Po snídani opustíme ostrov Skye, zastavíme se ve Fort Augustus a poté nás čeká poznávání
tajuplného jezera Loch Ness, večer přejezd do Edinburghu.
Po snídani se z ostrova Skye přesuneme opět na Skotskou vrchovinu – až do Fort Augustus k jezeru Loch Ness, kde si uděláme
delší pauzu. Zájemci mohou absolvovat krátkou projíždku lodí po jezeře a s trochou štěstí si vyfotit tajemnou Nessie nebo se
vydat na procházku podél části Kaledonského kanálu. Jedná se o nejdelší kanál ve Skotsku, který měří celkem 96 kilometrů.
Lodě tady proplouvají postupně 29 zdymadly a zdolávají tak obdivuhodný výškový rozdíl 20 metrů.
V odpoledních hodinách opustíme Nessie s jezerem a opět přes krajinu Skotské vysočiny se se zastávkami vrátíme do
Edinburghu.

Pátek 8. července: Dnes budeme objevovat další zajímavosti Edinburghu, jako je Holyrood Palace, královská jachta,
galerie a zájemci se budou moci vydat na výlet na Artušovo sedlo.
Protože jeden den je na objevování edinburských zákoutí málo, budete mít možnost je prozkoumávat i tento den. Hromadně si
vyjdeme po druhé části Královské míle až k zámku Holyrood Palace – oficiálnímu sídlu královny Alžběty II., jehož součástí jsou
i slavné zahrady. Podíváme se, kde kázal a působil slavný reformátor John Knox a povíme si něco o temných časech
edinburských.
V odpoledních hodinách bude volno a individuální program, který lze využít k návštěvě Královské botanické zahrady známé svou
růžovou a bylinkovou zahradou, skleníky, jezírky i čínským pavilonem. Další možností je vydat se k HMY Britannia, jachtě britské
královny. Z muzeí lze navštívit například Skotskou národní galerii, Muzeum Johna Knoxe či Muzeum dětství nebo si prohlédnout
zevnitř jeden z původních historických domů na Královské míli.
Pro příznivce přírody a turistiky je možnost krátkého odpoledního výletu na tzv. Artušovo sedlo, středověké sopky, odkud se
naskytne krásný panoramatický výhled na celý Edinburgh.

Sobota 9. července: Celodenní výlet k paláci Scone a do přímořského letoviska St. Andrews.
Po snídani nás čeká celodenní výlet za krásami skotského venkova a historie. U mořské úžiny budeme obdivovat slavný železnicní
most Forth Bridge (památka UNESCO) a pojedeme dále až k významnému paláci Scone, ve kterém byl korunován vůbec první
skotský král. K paláci navíc přiléhají i rozsáhlé zahrady s volně žijícími srnkami, veverkami a pávy.
Pozdní oběd si dáme v přímořském městečku – slavném letovisku St. Andrews – ráji golfistů a studentů místní univerzity.
Procházkou se přiblížíme až k samotné zřícenině hradu, dále po pobřeží zamíříme k ruině kláštera, kde skončil svůj život hrdě na
hranici i český husita Pavel z Kravař.
Predpokládaný návrat do hotelu po sedmé hodině večerní.
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Neděle 10. července: V brzkých ranních hodinách transfer na letiště a přesun zpět do ČR.
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