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Grand tour Amsterdam, 

Škótsko Highlands 

 
Škótsko zaujme každého návštevníka svojou panenskou 

prírodou a hradmi. Spolu s Anglickom tvoria vyhľadávanú 

destináciu pre turistov z celého sveta.                    

 
 
Termín: 3. 6. – 10.6. 2019 

Program: 
1. deň: Odchod z Košíc o 06. 00 hod. smer Brno, Praha, Hannover. 
 
2. deň:  Príchod do Amsterdamu – prehliadka centra mesta s návštevou kvetinového trhu, odchod do 
prístavu v Ijmoidene, plavba trajektom (od 17.30 do 09.00), ubytovanie v 4 lôžkových kajutách, nocľah. 
 
3. deň: Príchod do New Castle, neskoré sladké raňajky. Začíname spoznávať Anglicko.  Prejazd do 
Alnwicku – prehliadka Windsoru severu, hrad, ktorý sa preslávil vo filme o H. Potterovi, lekcia lietania 
na metle.  Prejazd po pobreží k tajomnému ostrovu Holy Island alebo Lindisfarne, ktorý je obdobou 
francúzskeho Mt. St. Michael. Na ostrov sa dá dostať iba počas odlivu. Je to miesto, ktoré v roku 700 
napadli Vikingovia a ako prvý vstúpili na pôdu súčasného Anglicka. Možnosť prehliadky hradu. Prejazd 
do Škótska na ubytovanie , nocľah. 
 
4. deň:  Po raňajkách prehliadka svetového unikátu = otáčavý lodný výťah vo Falkirku. Presun na  
návštevu Stirlingu – historické mesto, dejisko mnohých bitiek,  monument  W. Wallaca (preslávený vo 
filme Statočné srdce), druhý najväčší hrad Škótska. Prejazd do  Edinburgu – hlavné mesto Škótska, 
prehliadka historického jadra (Royal Mile, Hrad, Camera Obscura, škótske letné sídlo kráľovnej, 
parlament, Planet Earth, univerzita, národná galéria....). Osobné voľno s možnosťami nákupov.  Návrat 
na ubytovanie. Nocľah. 
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5. deň: Po raňajkách odchod  na návštevu hradu Blair Castle – úžasný hrad v škótskej vysočine 
s jedinou súkromnou armádou sveta. Presun do Highlands na návštevu Glenfinnanu s presláveným 
viaduktom (H. Potter) a prehliadka vzdúvadiel na Kaledonskom kanále. Návšteva Fort Williamu pod 
Ben Nevisom – centrum škótskej vysočiny. Prejazd cez jedinečné údolie Glen Coe , prechádzka k lochu 
Tye. Návrat na ubytovanie, nocľah. 

6. deň: Po raňajkách odchod do  Rosslynu a návšteva tajomnej katedrály. Pokračovanie  v ceste do 
New Castlu na trajekt, v prípade časovej rezervy zastávka v Outlete. Nalodenie na trajekt.  Nočná 
plavba do Amsterdamu. 

7. deň: Vylodenie v Amsterdame o 10.00 hod. a pokračovanie po spiatočnej ceste cez Nemecko, Česko.  

8. deň:  Príchod domov v dopoludňajších hodinách. 
 

Cena: 419.- Euro 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2 x trajekt Amsterdam – New Castle s ubytovaním 
v 4 lôžkových kajutách, 3 x ubytovanie v hoteli Metro Inns (3 lôžkové izby s príslušenstvom na chodbe),  
3 x výdatné raňajky, 2 x sladké raňajky, 2 x  varené teplé jedlo, sprievodca, náučné prezentácie počas 
cesty, mapový materiál a dobrá nálada 

Predpokladaná cena na vstupy : cca 65 Libier /osoba ( Alnwick castle s lekciou lietania metlobal, hrad 
Edinburgh, hrad Blair Castle, hrad Stirling, Roslynská katedrála) Ceny vstupného podliehajú zmenám 
cien v Škótsku pre rok 2019. Vstupy budú upresnené po dohode so študentami a pedagogickým 
dozorom. 

Vstupy do múzeí zdarma:  lodný výťah Falkirk 

 Nepovinný prípatok : komplexné cestovné poistenie UNION typ C na celú dĺžku konania zájazdu 5,60 
/osoba a typ A 16.- Euro/osoba  
 

Ostatné pokyny na zájazd sú uvedené v samostatných pokynoch, ktoré sú súčasťou dokumentácie na 

zájazd. CK si vyhradzuje právo na zmenu programu vzhľadom na počasie a zmeny cien vzhľadom na 

úpravu cien tretích strán. 

 

Sprievodca zájazdu : Mgr. Katarína Žatkuliaková 

Kontakt: 0903708678, katka@gadtours.com 
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