
Skotskem po stopách Harryho Pottera, Lochnesské příšery a tajemných hradů 

Projížďka vlakem přes viadukt do „Bradavic“, návštěva „Hogwarts castle“, Loch Ness, Edinburgh a 

noční trajekt s kajutami 

Ubytování na hotelu ve 2-lůžkových pokojích v exkluzivní lokalitě uprostřed skotské vysočiny 

4x polopenze (3x v hotelu, 1x na trajektu), 1x snídaně v autobuse 

1. den: odjezd od školy v pozdějších odpoledních hodinách přes SRN do Nizozemska.  

2. den: ráno příjezd do NIZOZEMSKA. Po noci v autobuse následuje odpočinkový program rozdělený 

do dvou částí. Nejprve navštívíme ROTTERDAM, který je díky mnoha svým mrakodrapům přezdívaný 

jako holandský „Manhattan“. Výhledy si vychutnáme ze 185m vysoké EUROMAST TOWER, kam nás 

vyveze prosklený výtah! Zastavíme se také v HAAGU, kde uvidíme sídlo královské rodiny, nádhernou 

budovu PALÁCE MÍRU apod. Pozdě odpoledne přejedeme do Amsterdamu (dle přání skupiny rovněž 

krátká prohlídka či výměna prohlídky jednoho z uvedených měst za prohlídku Amsterdamu), odkud 

pokračujeme nočním trajektem do severoanglického NEWCASTELU. Po dobu plavby (cca 12h) 

ubytování ve 4-lůžkových kajutách. Večeře na trajektu. 

3. den: snídaně na trajektu, krátký přejezd do městečka ALNWICK, kde následuje prohlídka hradu 

ALNWICK CASTLE, proslaveného jako HOGWARTS CASTLE (BRADAVICE) z filmů o Harry Potterovi. 

Součástí výstavy je právě i mnoho prvků o tomto slavném filmovém hrdinovi. Na odpoledne se již 

přesuneme do SKOTSKA, kde bude naší první zastávkou bývalé hlavní město země STIRLING – 

prohlídka historického centra města včetně typického skotského sídla STIRLING CASTLE. Pak již přesun 

do TYNDRUM, ubytování v hotelu, večeře. 

4. den: snídaně formou bufetu (jednoduchý obědový balíček např. obložená bageta a nápoj v ceně), 

přejezd do FORT WILLIAM, odkud pokračujeme historickým vlakem přezdívaným „HOGWARTS 

EXPRESS“. Na své cca 1,5h cestě totiž vlak tažený parní lokomotivou přejíždí impozantní most 

GLENFINNAN VIADUKT, využitý při natáčení scén s Harryho Pottera. Po zbytek cesty se budeme kochat 

panoramatickými výhledy na SKOTSKOU VYSOČINU na jedné straně a na zálivy ATLANTSKÉHO 

OCEÁNU na druhé. Vlakem dojedeme až do posledního městečka na pevnině MALLAIG, odkud se nám 

naskytnou krásné výhledy až na ostrov SKYE. Zpět se již vydáme naším autobusem, abychom se cestou 

mohli pod zmíněným železničním viaduktem projít a vychutnat se jej v celé své kráse. Druhá část 

programu bude patřit okolí FORT WILLIAM – místa proslaveného jako východiště ke zdolávání nejvyšší 

hory Velké Británie BEN NEVIS. My se vydáme „jen“ na nenáročnou procházku, na jejímž konci nás 

čeká vyhlídka z vrcholku COWHILL. Odsud budeme mít celý Fort William, přilehlá jezera a zejména 

skotskou vysočinu včetně nejvyšší hory Ben Nevis jako na dlani! Návrat k autobusu do Fort William a 

zpět na ubytování, večeře. 

5. den: snídaně (oběd formou jednoduchého balíčku), odjezd do FORT AUGUSTUS, hlavní tepny 

KALEDONSKÉHO KANÁLU spojující námořní cestu mezi Severním mořem a Atlantským oceánem skrz 

Skotsko. Nejprve budeme obdivovat soustavu unikátních zdymadel umožňující lodím tento průplav 

zdolávat. Jakmile město opustíme, otevře se před námi obrovské a snad nejtajemnější jezero světa 

LOCH NESS, které podle mnohých obývá LOCHNESSKÁ PŘÍŠERA. Krátká procházka s panoramatickými 

výhledy na jezero, nejmenší maják v Británii a již zmíněný kanál. Odpoledne strávíme v nejkrásnějším 

údolí skotské vysočiny GLENCOE. Jednoduchá turistika v místech, která byla využita zejména pro 

natáčení Harryho Pottera a vězně z Azkabanu, nacházela se zde i Hagridova chýše apod. Návrat na 

ubytování, večeře. 



6. den: snídaně (oběd formou jednoduchého balíčku), přejezd do hlavního města Skotska – 

EDINBURGH. Celodenní prohlídka jedné z nejkrásnějších metropolí plné „pohádkových“ staveb a 

tajemných středověkých uliček. Dopoledne vystoupáme na ARTHUR’S SEAT, který nabízí 

neopakovatelné výhledy na celé město. Projedeme se kolem královského sídla HOLLYROOD, od úzkých 

historických uliček si na chvíli odpočineme na vyhlídce CALTON HILL a součástí programu je i prohlídka 

údajně nejstrašidelnějšího hradu EDINBURGH CASTLE. Naším autobusem noční přejezd přes celé 

Skotsko a Anglii do Doveru. 

7. den: trajektem do Francie, přejezd do BRUSELU. celodenní prohlídka hlavního města EU. Součástí 

prohlídky bude i návštěva oficiálních vzdělávacích center evropských institucí (Parlamentarium, 

“Stanice Evropa”, Dům evropské historie, po předchozí domluvě i budovy samotného Parlamentu. Po 

zbytek dne procházka a odpočinek v historickém centru města. Večer odjezd do ČR. 

8. den: příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách. 

Cena zahrnuje:  

dopravu klimatizovaným autobusem dle programu, trajekt Dover – Francie (Calais/Dunkirk), 

noční dálkový trajekt Amsterdam – Newcastle, 4x ubytování (3x nocleh v hotelu, 1x nocleh 

v kajutách na trajektu), 4x polopenze, 1x snídaně v autobuse (párky),  vedoucí zájezdu, 

informační materiály, cestovní pojištění včetně storna zájezdu ze zdravotních důvodů. 

 

Cena dále zahrnuje: jízdné historickým vlakem z Fort Williamu do Mallaig, vstupné do všech 

vzdělávacích institucí a Parlamentu EU v Bruselu dle programu. 

Ostatní vstupné, které bude třeba zaplatit: Alnwick Castle, Stirling Castle – max. 25 GBP 

Cena nezahrnuje: vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“ a „Cena dále zahrnuje“. 

 

V případě dalších informací mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu 

jindrichovahana@zskom17.cz. 
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