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2020  

Holandská metropole Amsterdam 
 
Během 4.000 kilometrů dlouhé cesty překonáme Hadriánův val i Kaledonský kanál, překvapí nás velkolepě 
historický Edinburgh, rozlehlá vřesoviště skotského severu, možná nás přivítají i místní tuleni. Skotskou 

pahorkatinou se dostaneme až k jezeru Loch Ness a konečně tajemnou záhadu vyřešíme . Podíváme se pod/na 
nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis a při malé biochemické exkurzi uvidíme typický skotský produkt v místní 
whisky destillery. Budete si moci vyzkoušet konverzaci s rodilými Brity a Skoty a ověřit si tak britskou angličtinu. 
Expedice bude nejen obohacením Vaší angličtiny, ale i podporou společenských vztahů, historie, geografie, 
biologie a jistě také příjemným začátkem školního roku. 
 
Termín: úterý 1. – čtvrtek 10. září 2020 

Cena: nepřesáhne 15.000,- Kč   
 2x plavba mezinárodním trajektem 

 2x nocleh v kajutách 

 5x nocleh ve Skotsku 

 6x snídaně 

 3x večeře 
 

Váš program: 

1. den: odjezd odpoledne, tranzit Německem, Nizozemím. 

2. den: dopoledne příjezd do nádherné holandské metropole Amsterdamu. Odpoledne do přístavu Ijmuiden: v podvečer 

odplouváme mezinárodním trajektem do britského přístavu Newcastle. Každý účastník má lůžko v kajutě (povlečení a 

ručníky), plavba trvá cca 15 hodin, loď nabízí restaurace, bar, shop. Nocleh na lodi. 

3. den: dopoledne připlujeme do britského Newcastle, po vylodění nás čeká cesta do skotského Edinburghu, překonáme 
myšlenou čáru - antickou hranici říše Římské - Hadriánův val. Po ubytování nám může Edinburgh nabídnout sightseeing 
místním busem s komentářem v angličtině či společnou procházku centrem. Společná večeře, nocleh. 

4. den: po snídani si projdeme Královskou míli, skotský parlament, navštívíme hrad, historické centrum, manufakturu na 
výrobu skotských kiltů, Holyroodhouse a neobvyklý přírodní výtvor téměř uprostřed města – Holyrood Park, nabídneme vám 
možnost návštěvy ojedinělého interaktivního centra Dynamic Earth  www.dynamicearth.co.uk, fakultativně muzeum 
Whisky. Možnost individuální návštěvy kavárny, “kde to všechno začalo…”, tedy kde J.K. Rowlingová psala své příběhy o 
dobrodružství mladého čaroděje a jeho přátel.  Společná večeře, nocleh. 

5. den: po snídani odjedeme do místa Falkirk, kde nás čeká ojedinělá technická kuriozita: rotační zdymadlo. Pokračujeme 

skotskou Highland do oblasti Dunkeld – katedrála, ptačí rezervace s pozorováním. Typické skotské městečko Pitlochry nás 

přivede do hornatého kraje Grampian Mountains, kde dle času a přání můžeme uskutečnit pěší vycházku na vyhlídkový 

bod nad krajem jezer a skotských vřesovišť. Nocleh. 

6. den: po snídani vyjedeme do hor do oblasti národního parku Cairngorms, během celodenního program uvidíme rozsáhlé 

planiny, zastavíme se na písčitých březích jezera a s trochou štěstí můžeme krmit místní soby. K večeru bude pro zájemce 

možnost nákupu. Nocleh. 

7. den: po snídani pokračujeme skotskou Highland, čekají nás exteriéry přímořské vojenské historické pevnosti Fort George 

(vyhledávané dílo válečné fortifikační architektury), v členitém fjordu Morayfirth uvidíme nádherné písčito-kamenité pláže, 

kde se vyskytují oblíbení tuleni. Zastavíme se u proslulého jezera Loch Ness – tradičního působiště známé příšery😊, 

http://www.dynamicearth.co.uk/


stranou nezůstane ani typický skotský hrad - nádherná zřícenina Urquarth Castle, uvidíme i soustavu zdymadel, která ve 

Fort Augustus prostřednictvím Kaledonského kanálu spojuje Altlantik se Severním mořem. Později večer ubytování, 

nocleh Fort Augustus. 
 

8. den: po snídani  si prohlédneme oblast Fort William – za pěkného počasí zdoláme nejvyšší horu Spojeného království, 

1.345 m vysoký Ben Nevis (pěší převýšení přes 1.300m, celodenní túra, vyrážíme téměř od hladiny moře). Při méně 

vhodném počasí navštívíme místní vyhlášenou Ben Nevis Whisky Distillery či viadukt Harryho Pottera Glenfinnan. 

Přejedeme podél jezera Loch Lomond, zastavíme na jeho západním břehu v krásné středověké vesničce Luss – prý 

nejskotštější ze Skotska, pokračovat budeme do třetího nejnavštěvovanějšího města Velké Británie Glasgow. Společně 

navštívíme například světoznámou nekropoli, katedrálu Sv. Munga, půjdeme i k nejstaršímu domu ve městě. Dobré 

možnosti nákupů, čas na individuální večeři. Přejezd na trajekt, noční plavba Severním mořem a spaní v kajutách. 

9. den: dopoledne připlutí do pevninské Evropy, dle přejezdu do skanzenu Zaanse Schans – větrné mlýny, ukázka výroby 

sýrů, ochutnávka. Přejezd z Holandska přes Německo do ČR.  

10.den: příjezd domů v nočních či brzkých ranních hodinách (dle času odjezdu). 

 

Cena zahrnuje:  
 dopravu zahraničním busem; 
 2x plavbu mezinárodním trajektem: Amsterdam-

Newcastle (s ubytováním a noclehem v kajutách); 
 5x nocleh ve Skotsku - vícelůžkové pokoje, hostely, 

společné sociální zařízení; 
 6x snídaně; 
 3x večeře (dny budou upřesněny dle pokynů školy); 
 průvodce během cesty; 
 komplexní pojištění pro cesty do zahraničí (léčebné 

výlohy, následky úrazu, odpovědnost za škody, stornování 
zájezdu) v ceně 360,- Kč. Účastník je povinen se na tuto 
školní akci pojistit, proto je pojištění v ceně zájezdu; 

 zákonnou platbu obratové daně za cestu Německem. 
 
Cena nezahrnuje: 
 vstupné, místní transfery (cca 120,- GBP děti, 180,- GBP dospělí); 
 neuvedenou stravu. 
 
Další info k cestě:  

 strava na cestu tam i zpět je v režii každého účastníka; 

 na vstupné/jízdné vezměte cca 120,- GBP děti či 180,- 
GBP dospělí, kapesné dle Vašeho zvážení a individuální 
náročnosti každého účastníka , měnu EUR pouze na 
transfery kontinentální Evropou, lze jím platit i na 
trajektu; 

 s sebou vezměte: vlastní ručníky, povlečení (nebo 
spacák, povlak na polštář a prostěradlo), jídlo pro cestu 
tam. Na cestu zpět a na obědy nabídneme vždy možnost 
dokoupit na místě; 

 na svá eventuální zdravotní omezení (aktuální či 
dlouhodobá) upozorněte před cestou svého pedagoga, 
uveďte dietu a další stravovací omezení, uveďte do 
přihlášky a zdůrazněte osobně; 

 vezměte kvalitní oblečení do horšího počasí a pevné boty, které nekloužou (oblečení nejlépe vrstvené, odolné proti větru 
a dešti), malý batůžek na výlety, nezapomeňte na ochranu proti UV záření (brýle, krém, pokrývka hlavy); 

 vhodným zavazadlem je malý kufr či cestovní taška, turistické krosny a batohy jsou zcela nevhodné (vždy ohroženy 
poškozením - popruhy, kapsy). Hmotnost zavazadla max. 15 kg na osobu do zavazadlových prostorů a max. 5 kg na 
palubu autokaru, nepřepravují se balené vody kromě potřebného množství na cestu (voda v místě ubytování je pitná). 

 během transferů hygienické přestávky každé cca 4 hodiny. 
 

Program koncipuje a upřesňuje škola. Platba za zájezd bude rozdělena do tří splátek. První část (5.000,- Kč) bude 
v systému ŠOP splatná 31. ledna. Od začátku ledna budou k dispozici i závazné přihlášky. 

Přejeme Vám krásnou cestu plnou nových zážitků. Anna Tíková a Filip Marek 

 


