
 

 

 

To nejkrásnější ze Skotska  

+ ostrov Skye 

29. 8. 2019 - 3. 9. 2019 

Letecky z Prahy s českým průvodcem 

 

Stručný program: 

• Hlavní město Edinburgh, prostranství Esplanade, Edinburghský hrad, hřbitov Greyfriars 
Kirkyard, vykazující množství paranormálních jevů 

• Falkirk - unikátní rotační lodní výtah, který nahradil 11 zdymadel. 
• Městečko Stirling, kde uvidíme ohromující renesanční hrad. Korunovační kostel Church of the 

Holy Rude. 

• Oblast Glen Coe s impozantní horskou scenérií  rozeklaných vrcholů a řeky Coe. edovcovému 
jezeru Loch Lomond 

• Nejkrásnější a nejfotografovanější hrad ve Skotsku, hrad Eileen Donan u jezera Loch Duich 
• Ostrov Skye kolem pobřeží na Kilt Rock – čedičové útesy u moře vysoké až 60 m, záhyby 

připomínající skotský kilt. Old Man of Storr, čedičového monolitu na severu ostrova Skye 
• Městečko Fort Augustus, kde si prohlédneme soustavu zdymadel  
• Velkolepé sídlo vévody z Athollu, Blair Castle 
• Prohlídka destillery s možností ochutnávky skotské whisky. 
• Prohlídka edinburské čtvrti Leith, kde je zakotvena jedna z nejslavnějších lodí Britannia 

Procházka po Královské míli – Scotch Whisky Heritage Centre 
• Palác Holyrood – skotská rezidence britské královny 

původní cena 29 990 Kč      

cena po slevě 25 990 Kč 

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, velké kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti, veškeré transfery 
během okruhu, 5x ubytování (Bed & Breakfast, hotel), průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj (info v CK), snídaně, komplexní cestovní pojištění včetně 

storna za 60 Kč/os./zájezd, individuální vstupné do památek/atrakcí, jízdné v Edinburghu, výlet parní lokomotivou 
(nutno objednat předem) 

Předběžné ceny vstupného: Edinburgh Castle 18,50£, Stirling Castle 15£, Dunvegan Castle 14£, výlet lodí na 
ostrově Skye (pouze v případě příznivého počasí), Urquhart Castle 8,5£, Blair Castle 12£, Pitlochry cca 10£, Royal 
Yacht Britannia 16£ 

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů vyhrazena. 
Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit. 

 

Reklamní leták – Kompletní informace na www.grandtravel.cz 

Grand Travel, s.r.o. tel.: 517371868,517330490  
www.grandtravel.cz, info@grandtravel.cz 
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