
Skotsko se zastávkou v Amsterdamu a trajekty přes Severní moře 
Termín: čt 26. 4. – ne 6. 5. 2018 

 

Program: 

1. den: odjezd z ČR odpoledních/podvečerních hodinách  

2. den: ráno příjezd do Amsterdamu prohlídka města včetně projížďky po kanálech, 

individuálně možnost návštěvy muzeí, odpoledne přejezd do přístavu v Ijmuijden a 

nočním trajektem plavba cca 16h do Newcastle upon Tyne. Ubytování v kajutách. 

3. den: ráno připlutí do Newcastle upon Tyne (Anglie), průjezd Národním parkem 

Northumberland na hranice Skotska odpoledne příjezd do Edinburghu – prohlídka 

města (návštěva královského hradu, procházkou uvidíme ulici Royal Mile, 

edinburghský manhattan a staré město, katedrálu sv. Jiljí, nový skotský parlament, 

Palace of Holyroodhouse), přejezd na ubytování (u obce Cannich, Highlands). 

4. den: seznámení s okolím – procházka v malebném údolí Glen Affric (cca 6 - 8 km), 

prohlídka komor z doby bronzové, návštěva zříceniny hradu Urquhart Castle, který se 

tyčí nad jezerem Loch Ness včetně výletní plavby po jezeře. Návrat na ubytování. 

5. den: cestou kolem masivu Five Sisters of Kintail a hradu Eilean Donan Castle 

přijedeme na ostrov Vnitřních Hebrid, Skye. Uvidíme pohoří Cullins, navštívíme hrad 

Dunvegan Castle a jeho úžasné zahrady se subtropickými rostlinami, vyjedeme 

na lodičkách za tuleni, projedeme poloostrovem Trotternish s jeho úchvatnými 

čedičovými skalními útvary (Kilt Rock, Old Man of Storr), seznámíme se s krušným 

životem kopaničářů v Museum of Island Life. Návštěvu ostrova zakončíme v hlavním 

městečku Portree, kde můžeme ochutnat tradiční rybu s hranolkami (fish and chips). 

Návrat na ubytování v pozdních večerních hodinách. 

6. den: navštívíme bitevní pole Culloden Moor, na kterém se odehrála poslední bitva 

muže proti muži na britské půdě, do níž se také zapojil Bonnie Prince Charlie. 

Nezapomeneme na megalitické stavby Clava Cairns, které patří k nejvýznamnějším 

svého druhu ve Velké Británii. Prozkoumáme opevněnou vojenskou pevnost Fort 

George a do tajemství výroby vody života (whisky) nahlédneme v malebné, dnes již 

uzavřené palírně Dallas Dhu Distillery. Den zakončíme návštěvou monumentální 

středověké katedrály, Elgin Cathedral. Návrat na ubytování.  

7. den: celodenní výlet v údolí Great Glen. Navštívíme městečko Fort Augustus, 

seznámíme se se soustavou zdymadel, která jsou součástí Kaledonského kanálu. 

Budeme pokračovat do oblasti Ben Nevis Range. Pro zájemce možnost výstupu na 

Ben Nevis cca 2,5-3,5h nahoru a 2-3h zpět. Ostatní podniknou procházku do sedla 

Lochan Meall an t-Suidhe ke stejnojmennému jezeru do nadmořské výšky 570 m.n.m. 

popřípadě lehká turistika v okolí.Po cestě zpět zastávka v městečku Fort 

William.Návrat na ubytování. 

8. den: vydáme se do oblasti Easter-Ross na Black Isle, na pláže u majáku Channory 

point, které jsou vyhlášeným místem pro pozorování delfínů skákavých. Budeme 

pokračovat k malebnému městu Tain, kde navštívíme vyhlášenou palírnu jedinečné 

sladové whisky Glenmorangie. Dostaneme se do výroby, kde si mimo jiné 

prohlédneme nejvyšší měděné destilační kotle ve Skotsku. Den zakončíme návštěvou 

neoficiálního „hlavního města“ skotské Vysočiny, Inverness. Návrat na ubytování. 

 

 



9. den: návštěva šlechtického sídla Cawdor Castle, kde dle Williama Shakespeara 

zavraždil Macbeth krále Duncana. Návštěva Grampian Mountains, oblasti Cairngorm, 

kterou tvoří mj. Národní přírodní rezervace Abernethy a Glenmore. Zubačkou se 

dostaneme na panoramatickou vyhlídku ve výšce 1085 m.n.m., odkud v případě 

příznivého počasí podnikneme krátký výstup na vrchol hory Cairn Gorm (1 245 m), 

naskytnou se nám překrásné pohledy na hřeben Ben Avon a druhou nejvyšší horu 

Skotska, Ben Macdui. Návrat na ubytování. 

10. den: odjezd z ubytování do Newcastle upon Tyne, po cestě zastávka u Falkirk Wheel, 

lodního rotačního výtahu, který spojuje plavební kanály Forth a Clyde a Union. 

Odpoledne nalodění a odplutí do Nizozemí. Ubytování v kajutách. 

11. den: ráno připlutí do Amsterdamu (Ijmuijdenu), přejezd přes Německo do ČR, příjezd 

v nočních hodinách. 

 

Změna programu vyhrazena v návaznosti na klimatické podmínky, časy mořského přílivu 

nebo aktuální uzávěry objektů či přístupových komunikací. 

 

 

Cena: 11 200,-- Kč/osobu při min. čtyřicetipěti platících účastnících 

 

V ceně zahrnuto:  
Doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, WC, DVD, 9x ubytování - 2x4L vnitřní kajuta 

na trajektu, 7x2L pokoj v bungalovech pro 6 osob po pěti osobách (se sociálním zařízením, 

vybavenou kuchyní a obývacím pokojem s TV),  2xtrajekt (Ijmuijden – Newcastle, Newcastle 

– Ijmuijden), 7x snídaně ve Skotsku, služby průvodce, cestovní pojištění léčebných výloh v 

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

 

V ceně není zahrnuto:  

Vstupy do navštívených objektů 

 

Pořadatel zájezdu:  

ck-ok.cz, s.r.o., Nad Potůčkem 329, 463 12 Šimonovice, tel. +420777106543, info@ck-ok.cz, 

IČO 03138020, společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n./L., 

oddíl C, vložka 34383 

 

 
 

mailto:info@ck-ok.cz

