Cestovní kancelář Inter Zbiroh, tel. 371 784 918, e-mail: ck@interzbiroh.cz, www.interzbiroh.cz nabízí:

za historií, nádhernou přírodou, dudáky & Lochneskou

Edinburg, Skotská vysočina, Ostrov Skye
Během putování Skotskem budete mít možnost poznat zemi a její nejznámější symboly – sukně z vlněné
kostkované látky zvané tartan, skotské dudy i překrásnou vrchovinu „Higlands“. Zveme Vás na cestu plnou
neopakovatelných zážitků, na cestu, jež vám přinese mnoho nových informací a při níž, toulajíce se nádhernou
skotskou krajinou, dostanete určitě novou chuť do studia angličtiny.

Termín: 11. – 18. dubna 2018 Cena: 10.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 6x ubytování, ( 2x
v kajutách na lodi, 4x v hostelu) 4x snídaně, loď přes kanál La Manche a zpět, kompletní cestovní pojištění,
pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

Ubytování v kajutách na luxusní lodi v ceně zájezdu

1.den: Odjezd ve 23,00 hodin z Hořovic od školy. Přejezd přes SRN do Nizozemska.
2.den: Průjezd SRN do Nizozemska s bezpečnostními zastávkami. V plánované časové rezervě zastávka
v městečku VOLENDAM – procházka přístavem bývalé rybářské vesničky na břehu Ijsselmeeru se
starobylým centrem s mnoha malebnými starobylými domy a malými rybářskými příbytky v úzkých
uličkách a obyvateli, kteří dosud s oblibou nosí dobové kroje. Procházkou po hrázi se můžete kochat
pohledem na kotvící lodě a pochutnat si na některé z místních rybích specialit či malých pohankových
lívanečkách "poffertjes". V případě zájmu projížďka lodí k Markenu a zpět. Návštěva sýrárny
ALIDA HOEVE, kde se vyrábí sýr Edam a Gouda s ochutnávkou typického holandského sýra.
V podvečer nalodění na luxusní trajekt v Amsterodamu (přístav Ijmunden) a plavba do Anglie.
3.den: V ranních hodinách vylodění v přístavu Newcastle. Návštěva záhadné ROSSLYNSKÉ KAPLE –
poutního místa hledačů záhad spojených se Svatým grálem. Dnes proslavená románem Šifra mistra
Leonarda – pro ctitele románů Dana Browna. EDINBURGH - prohlídka jednoho z nejkrásněji
položených měst světa. Prohlídka hradu s expozicí korunovačních klenotů skotských králů, procházka ulicí zvanou „Královská míle“, která je lemována středověkými domy. Reprezentativní třída
Princess street s památníkem národního buditele Waltera Scotta. Odjezd na ubytování a nocleh.
4.den: Snídaně. Královský STIRLING - návštěva památníku skotského národního hrdiny W. Wallace s nádhernou vyhlídkou.
Prohlídka FALKIRK WHEEL – mohutného zdymadla (otočný výtah pro lodě), sloužícího na překonávání výškových rozdílů
24m kanálu spojujícího města Glasgow a Edinburgh s Atlantským oceánem. Jedná se o velice dobře architektonicky ztvárněný
technický šperk, který se stal lákadlem pro turisty. Přejezd do městečka PITLOCHRY na exkurzi do tradiční palírny whisky.
BLAIR CASTLE – velkolepé impozantní sídlo vévodů z Atholu, členů klanu Murray, kteří jako jediní vlastní soukromou
armádu. Ubytování v hostelu a nocleh.
5.den: Snídaně. Celodenní výlet po severu do Skotské vysočiny. Nejprve se zastavíme na místě skotských bojů u CULLODEN MOOR
– památník bitvy z roku 1746 o znovuzískání trůnu rodem Stuartovců (Bonnie Prince Charlie). INVERNESS – město ležící na
řece Ness. Často se mu také říká "hlavní město Vysočiny". DRUMNADROCHIT – zastávka v turistické vesničce, známé
expozicí lochnesky. Urquhart Castle – zřícenina strategicky významného hradu na břehu jezera LOCH NESS s vyhlídkou.
Návštěva hradu EILEAN DONAN - jeden z nejkrásnějších hradů v celém Skotsku, který býval baštou jakobitského povstání.
Leží u jezera Loch Duich a byl založen roku 1230 Alexandrem II. na ochranu před Vikingy. V poslední době je hrad často
využíván jako kulisa při natáčení filmů, jako jsou například: Soukromý život Sherlocka Holmese či Highlander. Hlavní město
ostrova PORTREE s malebnou řadou barevných domů a malým rybářským přístavem. Ubytování a nocleh.
6.den: Snídaně. Ostrov SKYE, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit. Seznámíme se jak s nádhernou přírodou, tak s
bohatými dějinami ostrova. Budeme se kochat vyhlídkovou jízdou podél pobřeží a zastavíme u bizarního čedičového monolitu
zvaného OLD MAN OF STORR. Budeme projíždět oblastí bizarních skalních útvarů Quiraing. Zastavíme se u vyhlídky na
čedičové pobřežní útesy KILT ROCK připomínající skotský kilt. Projdeme se k působivým ruinám hradu DUNTULM
posazeným přímo na útesech. Podíváme se k hrobu skotské národní hrdinky z 18. stol. FLORY MacDONALDOVÉ a navštívíme skanzen lidové architektury s doškovými chaloupkami, odkud se otevírá nádherný výhled na souostroví Vnější Hebridy.
Podíváme se k hradu DUNVEGAN, kde se nachází relikvie klanu MacLeodů FAIRY FLAG – jedná se o kouzelné hedvábí,
které mělo klanu poskytovat ochranu. GLENFINAN – místo drahé všem Skotům, kde Bonnie Prince Charlie zahájil r. 1745
jakobitské povstání proti Angličanům. Vyhlídka na viadukt s 121 pilíři, který určitě znáte z filmů o Harry Potterovi a z něhož
je ohromující pohled na Loch Shield. Zastávka u soustavy zdymadel Kaledonského kanálu nazvané „NEPTUNOVY SCHODY“. Průjezd údolím Glen Coe kolem krajiny národního parku the TROSSACHS – kraj majestátních hor a křišťálových jezer.
Ubytování a nocleh .
7.den: Snídaně. Odjezd ze Skotska. Zastávka v GRETNA GREEN. Návštěva kovárny proslulé pořádáním tradičních skotských
svateb známých například z francouzsko-britského filmu „Senzační prázdniny“. Průjezd pohraniční oblastí „Borders“ ke
zbytkům HADRIANOVA VALU postaveného Římany ve 2. století. Stejnojmenný císař vydal roku 2 n. l. při své návštěvě
Británie rozkaz postavit ”zeď oddělující Římany od barbarů”. Šest let tak stavěli vojáci val dlouhý 80 římských mil (117 km)
mezi městy Carlisle a Newcastle na severu Británie. Zastávka u římské pevnosti HOUSESTEAD S FORT a průjezd kolem valu
až do Heddonu. Večer nalodění na trajekt v Newcastle upon Tyne, ubytování v kajutách a plavba do Holandska.
8.den: V ranních hodinách vylodění v přístavu Ijmuiden, odkud krátký přejezd na prohlídku: ZAANSE SCHANS – obydlený skanzen
s dřevěnými domky a větrnými mlýny ze 17. a 18. století, ukázka výroby dřeváků a sýrů s možností nákupu těchto typických
výrobků. Skanzen obsahuje soubor typických zelenobílých dřevěných domů a mlýnů s původními dílnami na výrobu dřeváků,
sýrů. Dále jsou zde specializované historické obchůdky a pekárna. Návrat do ČR do půlnoci.
Během cesty je možné zakoupit si v autokaru nápoje za Kč.
Cestovní pojištění již v ceně zájezdu

