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TERMÍN: 3.8. - 12.8.2023 

                   

PROGRAM:     

1.den  – v ranních hodinách odjezd z Prahy přes Německo, noční přejezd kanálu La 

Manche. 

 

2.den – ráno příjezd do Yorku – pěší prohlídka města s největší gotickou katedrálou v 

zemi, unikátní historické centrum, zbytky hradu a městských bran. V podvečer 

ubytování v hotelu, nocleh.  

 

3.den – ráno odjezd do Durhamu (Unesco)– prohlídka jednoho z 

nejkrásnějších měst Anglie, návštěva monumentální katedrály (raně gotické 

umění Anglie). V poledne pokračování v cestě směrem k hranicím Skotska 

– zastávka u Hadriánova Valu, pocházejícího z doby římského osídlení. 

Malebné městečko Melrose se zříceninou slavného kláštera Melrose 

Abbey, kde je pochováno srdce Roberta Bruce. V podvečer příjezd na 

místo ubytování ve Skotsku, nocleh.  

 

4.den – okruh po skotské vrchovině. Zastávka v pohádkové vesničce Luss 

ležící na břehu jednoho z nejkrásnějších skotských jezer Loch Lomond. Průjezd pohořím Grampian a přes 

vřesoviště Rannoch Moor do fascinujícího údolí Glen Coe s krásnými přírodními scenériemi. Fort Augustus – 

městečko na jezeře Loch Ness u Kaledonského kanálu. Zastávka u zříceniny hradu Urquhart, odkud je 

nádherný rozhled na jezero Loch Ness. Nocleh.   

 

5.den – ráno zastávka v Dunkeldu, kde si prohlédneme katedrálu, považovanou za nejstarší v zemi a střed 

půvabného městečka. Blair Castle - nejnavštěvovanější hrad Skotska, velkolepé sídlo vévody z Athollu. 

Odpoledne odjezd do Pitlochry, prohlídka palírny whisky, spojená s ochutnávkou. Navštívíme velkou vodní 

elektrárnu v Pitlochry, kde budeme pozorovat systém, kterým lososi „táhnou“ do přehrady. Nocleh. 

 

6.den – královský Stirling se sídlem Stewartovců. Prohlídka hradu, který byl klíčovým hradem v historii 

skotského království. Edinburgh (Unesco) - jedno z nejkrásněji položených měst světa. Hrad s expozicí 

korunovačních klenotů skotských králů, reprezentativní třída Princess Street, procházka ulicí zvanou 

„Královská míle“, palác Holyrood - oficiální královská rezidence. 

Nocleh. 

 

7.den – ráno odjezd přes Dundee a záliv řeky Tay do kraje Fife, kde 

navštívíme „mekku“ golfu, půvabné St. Andrews – prohlídka katedrály, 

hradu, možnost návštěvy muzea golfu. Odpoledne návštěva 

pohádkového zámku Glamis Castle, kde trávila dětství královna matka. 

Nocleh.  

 

 

 

Františkánská 7 
602 00 Brno 

Tel: 542 214 140 

email: erbia@ckerbia.cz 
po – pá 10:00 – 14:00 

út,st,čt 13:00 – 17:00 

mailto:erbia@ckerbia.cz


 CK Erbia  

 

erbia Cestovní kancelář 

 

8.den – návštěva Rosslynské Kaple - poutního místa hledačů záhad spojených se svatým grálem (dnes 

proslavená románem Šifra mistra Leonarda). Přejezd do půvabného městečka Alnwick k prohlídce majestátního 

hradu (zde se natáčely filmy s Harry Potterem). Nocleh. 

 

9.den – ráno odjezd do Londýna, celodenní pobyt v metropoli, možnost navštívit mnohá atraktivní místa, 

jakými jsou budovy Parlamentu s legendárním Big Benem, Westminsterské opatství (Unesco) aj. Odpoledne 

volno. Večerní přejezd kanálu La Manche. 

 

10.den  –  v podvečer návrat do ČR. 
  

 

CENA ZÁJEZDU: 16 990 Kč 

V CENĚ JE ZAHRNUTO: dopravu luxusním autobusem, přejezd La Manche, 2x nocleh v hotelu, 5x nocleh 

v soukromí ve Skotsku (2lůžkové pokoje), 5x polopenzi, průvodce  

FAKULTATIVNĚ: pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč), 1/1 pokoj u tohoto zájezdu není 

možný.  

NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha  
 

 


