
 

Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz 
Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234 

státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231 

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD  

HISTORICKÉ SKOTSKO  
S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den  odjezd od školy v brzkých ranních hodinách, ve večerních 

hodinách ubytování v hotelu F1 v Belgii nebo ve Francii 
2. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La 

Manche, příjezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem 
– Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnost návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, 
Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square (možnost 
bezplatné návštěvy National  Gallery), přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém 
s překrásným výhledem do 60 km, noční přejezd do Skotska 

3. den   celodenní návštěva Edinburghu 
pěší prohlídka s průvodcem – Holyrood Park, možnost 
návštěvy Palace of Holyroodhouse (královské sídlo Marie 
Stuartovny a oficiální sídlo současné královny Alžběty II.), 
nový skotský parlament, Royal Mile, St. Giles Cathedral, 
návštěva Edinburgh Castle (sídlo skotských králů z 11. stol. 
uchovávající mj. skotské korunovační klenoty a Stone of 
Destiny), možnost bezplatné návštěvy National Museum of 
Scotland nebo Scottish National Gallery, ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách v Edinburghu a okolí 
alternativně: místo části programu výstup na Calton Hill nebo 
Arthur’s Seat, ze kterých je krásný výhled na Edinburgh 

4. den    celodenní výlet – St. Andrews, Stirling a okolí  
dopoledne: odjezd do St. Andrews, místa studií a seznámení 
prince Williama a Kate Middleton – prohlídka trosek rozsáhlé 
středověké katedrály se hřbitovem, procházka po pláži 
ke zřícenině hradu z počátku 13. stol., dle časových možností 
procházka po golfových hřištích 
odpoledne: výstup na rozhlednu Wallace Monument 
s překrásnými výhledy, krátká prohlídka historického centra 
města Stirling s majestátním hradem, v němž prožila své 
dětství skotská královna Marie Stuartovna, návrat do rodin 

5. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness 
průjezd přes jedno z nejkrásnějších skotských údolí Glencoe 
do podhorského městečka Fort William s výhledem na nejvyšší 
horu Velké Británie Ben Nevis, prohlídka soustavy zdymadel 
na uměle vytvořeném Kaledonském kanálu ve Fort 
Augustus, možnost plavby po jezeře Loch Ness 
proslulém legendární příšerou „Nessie“, návrat do rodin, 
večeře formou balíčku

 

 
 
6. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens – výjimečný hrad 

na severu Anglie, neoddělitelně spjatý s natáčením filmů o Harrym 
Potterovi, odjezd večerním trajektem ze severní Anglie do 
Nizozemska (plavba trvá cca 12-15 hodin) 

7. den  příjezd ke škole v pozdně večerních hodinách 

 

CENA ZÁJEZDU KČ 12 990,- ZAHRNUJE: 
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje) 

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd a 1x večeře formou balíčku) 
a dopravy studentů k místu srazu 

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 

• cestou do Británie přepravu přes kanál La Manche (volí 
CK – Eurotunnel, nebo trajekt), cestou z Británie přepravu 
přes Severní moře luxusním trajektem společnosti DFDS 
SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny) 

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) zahrnující 
události spojené s covid-19 

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky a mapky 

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.  

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

číslo programu školní rok termín 

23025 2022/2023 

 

květen 2023 


