
12 890 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

SKOTSKO PŘES AMSTERDAM S NOCLEHEM NA LODI

program č. VB18, 7denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd
přes Německo do Nizozemska.
2. den
Prohlídka AMSTERDAMU: hlavní náměs-
tí, plovoucí květinový trh, projížďka lodí po
grachtech (vodních kanálech), odpoledne ná-
vštěva některého z muzeí - Rijskmuseum, Van
Gogh Museum či Madame Tussauds, nalodění
a noční plavba přes Severní moře (s noclehem
v kajutách).
3. den
Dopoledne vylodění v  Newcastle, přejezd do
SKOTSKA se zastávkou u pozůstatků HADRI-
ÁNOVA VALU (někdejší hranice mezi Skotskem
a severní Anglií, vybudovaná Římany ve 2. stol.),
návštěva pohádkového opatství MELROSE
ABBEY, odjezd na ubytování.
4. den
Prohlídka EDINBURGHU - procházka po hlav-
ní třídě Royal Mile, návštěva Edinburgh Castle, 
odjezd do  edinburského přístavu LEITH k pro-
hlídce královské jachty BRITANNIA, zastávka 
u technického skvostu FORTH BRIDGE, návrat
na ubytování.
5. den
Výlet do NP Loch Lomond a pohoří High-
lands - zastávka v podhorském městečku FORT 
WILLIAM s vyhlídkou na nejvyšší horu Vel-
ké Británie BEN NEVIS, vyhlídka na GLEN-
FINNAN VIADUCT (místo natáčení Harryho 
Pottera), v případě příznivého počasí výjezd 
lanovkou na AONACH MOR (1 221 m), prů-
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dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

K	ceně	zájezdu	je	třeba	počítat	se	vstupným	(podrobný	aktuální	rozpis	zašleme).

Cena zájezdu zahrnuje:

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	

přepravu	trajektem	na	trase	Ijmuiden	–	Newcastle	a	zpět	

2x	ubytování	v	4lůžkových	kajutách	na	trajektu

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	
večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

komplexní cestovní pojištění rozšířené i na COVID-19 události obsahující úrazové 
pojištění, pojištění léčebných výloh (poj.limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za 
škodu a storna zájezdu

jezd údolím GLENCOE, dle časových možností 
zastávka v malebné vesničce LUSS ležícího na 
břehu jezera LOCH LOMOND, návrat na uby-
tování.
6. den
Návštěva palírny whisky GLENKICHIE DIS-
TILLERY, zastávka na pláži u hradu BAM-
BURGH, odjezd do Newcastle, nalodění, noční
plavba lůžkovým trajektem přes Severní moře.
7. den
Dopoledne vylodění v nizozemském Ijmuidenu,
v pozdních večerních hodinách návrat ke škole.
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