
STAROBYLÉ SKOTSKO PROGRAM 

 

1. DEN: CESTA DO NIZOZEMÍ 

Odjezd od budovy školy těsně před půlnocí. Odjezd autobusem směr SRN. 

2. DEN: CESTA DO NIZOZEMÍ 

Pokračování v cestě přes SRN a Nizozemsko do přístavu Ijmuiden, zastavení a procházka                               

v Amsterodamu. Noční trajekt do Anglie, ubytování v kajutách. 

3. DEN: JEDBURGH, MELROSE ABBEY, LINLITHGOW PALACE 

Připlutí do přístavu Newcastle (nebo Hull). Přejezd severním směrem do Skotska. Zastavení u opatství 

Jedburgh a/nebo Melrose Abbey (kde je pochováno srdce skotského krále Roberta de Bruce), 

procházka romantickými ruinami. Přejezd k Linlithgow Palace - renesanční palác na břehu jezera, 

rodiště Marie Stuartovny. Možnost prohlídky. Odjezd na ubytování v hostitelských rodinách v blízkosti 

Stirlingu, večeře. 

4. DEN: RANNOCH MOOR, GLEN COE 

Po snídani odjezd severozápadním směrem, průjezd největším skotským vřesovištěm Rannoch Moor. 

Nejslavnější a asi nejkrásnější skotské údolí Glen Coe, údolí s krvavou historií a nádhernými 

scenériemi. Zastávka ve Fort Williamu u soustavy zdymadel na Kaledonském kanálu (Neptune´s 

Staircase) s vyhlídkou na Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska. Návštěva romantické zříceniny Urquhart 

Castle na břehu jezera Loch Ness. Průjezd horským masivem Grampian Mountains. Odjezd na 

ubytování (jako předešlou noc), večeře. 

5. DEN: STIRLING CASTLE, THE TROSSACHS 

Po snídani prohlídka pevného královského hradu Stirling Castle střežícího bránu do Highlands. Přejezd 

do oblasti The Trossachs, krajina Rob „Roye“ MacGregora a Waltera Scotta, výlet stoletým parníkem 

Walter Scott po překrásném jezeře Loch Katrine. Odpoledne přejezd do Deanston distillery, prohlídka 

palírny tradiční skotské whisky. Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře. 

6. DEN: ST. ANDREWS, EDINBURGH 

Po snídani odjezd do kolébky golfu - St. Andrews. Procházka městem a možnost návštěvy bývalého 

biskupského paláce a/nebo zbytků opatství. Odpoledne prohlídka hlavního města Skotska, 

Edinburghu - jednoho z nejkrásnějších měst světa. Prohlídka královského hradu s korunovačními 

klenoty, procházka po Královské míli Royal Mile, návštěva chrámu St. Giles. Možnost procházky po 

Princess Street, volno, možnost nákupu suvenýrů. Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře. 

7. DEN: FALKIRK WHEEL, DURHAM 

Po snídani odjezd do Anglie, cestou zastavení u Falkirk Wheel - technické pozoruhodnosti, zdymadla 

spojujícího dva plavební kanály s rozdílnou úrovní hladin. Návštěva pěkného historického města 

Durham, prohlídka velkolepé románsko-gotické katedrály. Příjezd do přístavu Newcastle, návrat 

nočním trajektem do Amsterdamu. Nocleh v kajutách. 

8. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Připlutí do přístavu Amsterdam, cesta autobusem přes Evropu. Návrat do České republiky                              

s potřebnými zastávkami, příjezd zpět ve večerních hodinách. 


