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TERMÍN:  30. 5. – 7. 6. 2019 (čt - pá), 9 dní 
 

CENA:  12.590,- Kč (45 studentů + 3 učitelé) nebo  13.190,- Kč (40 studentů + 3  učitelé) 
 
Program zájezdu:  
1. den: Ve 21:15 hod. přistavení autobusu u budovy ZŠ Řevnice, v 21:30 hod. odjezd z Řevnice, noční přejezd přes Německo a Holandsko do 
Amsterdamu. 
 
2. den:  Ráno příjezd do AMSTERDAMU - prohlídka metropole nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty). 
Návštěva Rijksmusea (školní skupina zdarma) - největší a nejvýznamnější muzeum Nizozemska. Nachází se na náměstí Museumplein v jižní 
části Amsterdamu a ve více než 200 sálech nabízí přehled nizozemského umění a historie. Sbírka mimo jiné obsahuje díla holandských mistrů 
17. století jako Rembrandt, Vermeer a Hals. Dle zájmu a časových možností projížďka na lodičkách.  
V cca 16:00 hod. nalodění na trajekt a noční přejezd do přístavu v Newcastle upon Tyne. Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách.  
 
3. den: V cca 9:30 hod. vylodění v přístavu v NEWCASTLE UPON TYNE – průjezd tímto přístavním městem, které dostalo jméno podle 
normanského hradu založeného v roce 1080 nejstarším synem Viléma Dobyvatele. V historii město sloužilo jako základna pro anglická tažení 
proti Skotům. Od středověku město vzkvétalo coby středisko těžby a vývozu uhlí. V 19. století proslulo strojírenstvím, výrobou oceli a později 
přední světovou loděnicí. Symbolem města je most Tyne Bridge – litinový obloukový most s dvoj-kloubovým obloukem z r. 1928. Tehdy byl 
nejdelším svého druhu v Británii, s rozpětím 162 m.   
Přejezd a zastávka na bývalé hranici mezi Skotskem a Anglií, která byla po mnoho staletí svědkem nespočetných hraničních půtek mezi Anglií a 
Skotskem. Římané se za panování císaře Hadriána rozhodli vybudovat zde opevněný obranný val, tzv. HADRIAN´S  WALL, jehož výstavba trvala 
pouhých deset let a jež se táhne 117 km až k městu Newcastle-upon-Tyne, byl 6 m vysoký a 2 m široký a byl neuvěřitelným triumfem římského 
stavitelství. Zbytky valu a strážní věže jsou v krajině patrné dodnes a jsou také zapsány 
na Seznam světového dědictví UNESCO.  Prohlídka jednoho z nejzachovalejších úseků 
- Housesteads Roman Fort. 
Přejezd na prohlídku ALNWICK CASTLE (exteriérové scény v Bradavicích) - hrad  se 
pyšní tím, že je jedním z největších a zároveň stále obývaných hradů v Anglii. Dodnes 
je zařízen ve stylu palácové renesance, může se pochlubit vynikající sbírkou 
míšeňského porcelánu a obrazů od Tiziana, Van Dycka a Canaletta, damaškem 
potaženými stěnami i nábytkem z vzácného dřeva (zachráněný za Velké fr. revoluce z 

Versailles). Odjezd a prohlídka 
 ST. ABB´S HEAD (Národní 
přírodní rezervace). Tato přírodní 
rezervace (80 ha) skýtá útočiště 
mořským ptákům hnízdícím na útesech a v době páření (od dubna do srpna) zde nalézá 
domov více než 50 tis. ptáků, např. buřňáci, alkouni, rackové tříprstí a papuchálkové, 
kteří se shlukují na mysu nedaleko vesnice St. Abbs, jedním z mála civilizací nedotčených, 
ale stále funkčních přirozených přístavů v Británii. Útesy mysu St. Abb´s Head se zvedají 
do výšky 91 m nedaleko JV cípu Skotska.  
Ubytování v rodinách na předměstí Stirlingu, večeře, nocleh. 
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4. den:  Po snídani odjezd na celodenní výlet po trase:  
- FALKIRK WHEEL – jedná se o originální rotační lodní výtah, nacházející se nedaleko 
města Falkirk. Propojuje průplavy Forth and Clyde Canal a Union Canal a překonává 
výškový rozdíl 24 m. Umožňuje vnitrozemské vodní spojení mezi městy Edinburgh a 
Glasgow. Falkirk Wheel je jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě a je považován 
za technickou pamětihodnost Skotska.  
-  EDINBURGH:  
 *  návštěva Edinburgh Castle – sídlo skotských králů, kde jsou uloženy korunovační 
klenoty skotských králů a také tzv. korunovační kámen, je zde také kaple věnovaná 
památce Skotů padlých při různých válkách v minulosti až po druhou světovou válku.  

* Možnost návštěvy Scottish National Gallery (vstupné zdarma) 
* Prohlídka  k St. Giles Cathedral 
* Royal Mile – procházska  historickým jádrem města a kolem nového 
skotského parlamentu 
* Holyrood house – královské sídlo Marie Stuartovny a současné oficiální sídlo 
britské královny Alžběty II. 
 
- STIRLING – prohlídka hradu, jenž z historického hlediska patří 
k nejvýznamnějším pevnostem ve Skotsku a je také ukázkou renesanční 
architektury ve Skotsku. Své dětství zde strávila skotská královna Marie 
Stuartovna.  Hrad ve Stirlingu hrál klíčovou roli v bojích za skotskou nezávislost 

ve 13. a 14. století. V jeho okolí se odehrála i důležitá bitva o nezávislost Skotska, kde zvítězil skotský král Robert I. (Bruce) nad Angličany r. 
1314. Z hradu uvidíte i památník Williama Wallace a dohlédneme  na sedm bitevních polí. Alternativně možnost prohlídky hradu jen zvenku a 
procházka městečkem. K večeru návrat na ubytování do rodin ve Stirlingu, večeře, nocleh. 
 
5. den: Po snídani odjezd na prohlídku SCONE PALACE – prohlídka rozsáhlých udržovaných 
zahrad a paláce, kde byli v minulosti korunováni skotští králové (posvátný korunovační kámen 
byl unesen anglickým králem Eduardem I. a uložen ve Westminsterském opatství a teprve 
nedávno byl vrácen do Skotska a je uložen na hradě v Edinburghu spolu s korunovačními 
klenoty). Přejezd k jezeru LOCH LOMOND. 
Později odpoledne návštěva zříceniny  hradu DUMBARTON CASTLE, který byl od 5. století až 
do roku 1018 centrem starověkého království Strathclyde. Působivě se nachází na sopečné 
skále, odkud budete mít nádherný výhled do kraje -  na  Firth  of  Clyde i na vrchol Ben 
Lomond. Toto místo bylo v minulosti důležité útočiště králů. Součástí hradu je dělostřelecké 
opevnění ze zač. 18. století.  
K večeru návrat na ubytování do rodin ve Stirlingu, večeře, nocleh. 
   
6. den: Ráno po snídani odjezd na celodenní výlet do oblasti Highlands se zastávkami: 
- LOCH NESS, zastávka u světoznámého jezera, kde se vypíná zřícenina hradu Urquhart Castle.  
- FORT AUGUSTUS – zastávka v městečku, prohlídka soustavy zdymadel na Kaledonském kanále, tzv. Neptunovy schody.  Jedná se o řadu 
osmi stavidel, jež projektoval Thomas Telford, jeden z nejpůsobivějších úseků Kaledonského průplavu.  
- cesta podél Kaledonského kanálu. 

- FORT WILLIAM - prohlídka města, ležícího na březích jezera Loch Linnhe. V 17. století zde 
stával hrad Inverlochy, nyní už z něj zbyly pouze ruiny, neboť byl v polovině 19. století 
zničen a na jeho místě byla postavena pevnost pojmenovaná podle krále Williama III. 
V současné době nenajdeme ve Fort William ani tuto pevnost, která dala městu jméno, 
protože v 19. století padla za oběť stavbě železniční trati. Dnes je město nazýváno také 
„hlavním horolezeckým městem Skotska“, protože leží na úpatí nejvyšší hory Velké 
Británie - Ben Nevis. V případě časové možnosti a dobrého počasí – krátká vycházka na 
Ben Nevis.  Dle zájmu plavba po jezeře.   
Přejezd na nocleh na ubytovně do oblasti Fort William nebo Inverness. 
 

7. den: Ráno po snídani odjezd na celodenní výlet na OSTROV SKYE.  Po cestě 
průjezd údolím Glen Shiel, kolem horského masivu Five Sisters. Z Kyle of 
Lochalsh přejezd po novém mostě na samotný ostrov. Příjezd do nejstaršího 
rodového sídla ostrova -  DUNVEGAN – prohlídka hradu a zahrad. Pro zájemce 
možnost jízdy na lodičkách ke kolonii volně žijících tuleňů (pouze za příznivého 
počasí). V případě příznivého počasí možnost turistické procházky v okolí 
Dunvegan Castle. Později odpoledne přejezd do  přístavu PORTREE. Osobní 
volno na drobné nákupy. Přejezd na ubytovnu ve večerních hodinách. Nocleh 
na ubytovně v oblasti Fort William nebo Inverness. 
 
9. den: Po snídani odjezd z oblasti  Inverress (Fort William) a odjezd na trajekt 
do Newcastle upon Tyne. Po cestě zastávka na krátkou  prohlídku MELROSE 
ABBEY.  Monumentální zřícenina opatství Melrose Abbey  patří k nejkrásnějším 
zříceninám katedrály v Evropě. Stavba opatství byla započata na přání krále 
Davida I. v roce 1136 cisterciáckými mnichy, ale zbývající ruiny kostela jsou ze století patnáctého. Opatství je postaveno z růžového kamene v 
gotickém stylu. Zničeno bylo Jindřichem VIII., protože Skotové neschválili manželskou smlouvu Jindřichova syna a skotské princezny Marie 
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Stuartovny. Na půdě opatství je pohřbeno mnoho skotských králů, mezi nimiž je asi nejznámější Robert I. Skotský, známější pod  
jménem Robert Bruce.  Králem byl v letech 1306 až 1329. Jeho osud se protnul také s osudem známého Williama Wallace. Po smrti Roberta 
Bruceho bylo jeho tělo pohřbeno v opatství Dunfermline, zatímco jeho srdce bylo pohřbeno právě zde, v opatství Melrose. 
V cca 15:30 hod. nalodění na trajekt v Newcastle upon Tyne a noční přejezd do přístavu v Amsterdamu. Nocleh ve čtyřlůžkových kabinách 
 
10. den: Návrat přes Francii, Belgii a Německo do ČR. Příjezd do Řevnice  v odpoledních  hodinách. 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 

  dopravu zájezdovým autobusem (WC, video, možnost zakoupení teplých a studených nápojů za Kč) 

  2x dlouhý trajekt se čtyřlůžkovými  kabinami na přespání (z Amsterdamu do Newcastle upon Tyne a zpět) 

 kvalifikovaného průvodce po celou dobu pobytu 

 3x ubytování v rodinách s celodenní stravou -  plnou penzí (obědy formou balíčku) 

 2 x ubytování na ubytovně se snídaní (vícelůžkové pokoje) 

 informační materiály a mapky na cestu 

 DPH 21 % 

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.        
 

Cena nezahrnuje:  

 vstupné, ev. přejezd místní dopravou a kapesné 

 komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci do zahraničí – 
doporučujeme objednat za příplatek. Je povinností každého účastníka zájezdu se pojistit minimálně na léčebné výlohy v zahraničí 
  

Fakultativně (za příplatek): 
* komplexní cestovní pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna z důvodu nemoci: 324 Kč  
 
* večeře : 390,- Kč/ os./den (max. 3 x večeře) 
 
* příplatek pro dospělé účastníky nad 18 let: 300 Kč/os./pobyt. 
 
Cena je kalkulována a zájezd se uskuteční při minimálním počtu 40 žáků a 3 osob jako pedagogický dozor (učitelé), dle směnného kurzu ČNB ke 
dni 26. 6. 2018 Změna programu je vyhrazena v návaznosti na počasí (dle uvedených variant v programu zájezdu) a dle dohody.  

 
Podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů obdrží účastníci zájezdu cca 2 - 4 týdny před odjezdem. 

 
Orientační výše vstupů v Amsterdamu (v €) a ve Velké Británii (ceny jsou uvedeny v GBP, ev. pokud uvedeno v Kč, budou aktualizovány 
v pokynech před cestou do VB): 
                          
                                                                                                                                                                                    dospělí      studenti        děti do 16 let 

AMSTERDAM Rijksmuseum (školní skupina) zdarma 

projížďka lodí po kanálech (cena platná od 12 let – jednotl./skupina) 17,-/13,50 € 

HADRIAN´S WALL Housesteads Roman Fort 
(Educational visit – zdarma) 

8,- 7,40 5,60 

ALNWICK CASTLE hrad 14,95 12,50 7,75 

STIRLING hrad 15,- 12,- 8,50 

SCONE PALACE  zámek 11,50 10,50 8,50 

DUMBARTON CASTLE Zřícenina hradu 4,50 4,50 2,70 

FALKIRK The Falkirk Wheel (plavba cca 50 min.)   8,- 

EDINBURGH hrad 16,50 13,60 10,60 

- educational visit (po – pá)- vymezeno pro omezený počet skupin zdarma zdarma zdarma 

Scottish National Gallery  zdarma zdarma zdarma 

INVERNESS Urquahart Castle 9,40 7,90 6,50 

OSTROV SKYE hrad Dunvegan 11,50 9,- 7,- 

 výlet na lodičkách (tuleni) 8,- 7,- 6,- 

FORT WILLIAM Crannog Cruise – plavba po jezeře cca do 90 min. (cca 500 GBP na 
skupinu) 

   cca 13 GBP/os. 

  


