Cesta do západního Skotska
za nejlepší whisky světa

Termín:
20. – 29. 6. 2017

Počet účastníků:
max. 12 osob
ve skupině

O drsné zemi na severu Velké Británie jistě každý něco ví. My se však během naší 10denní cesty vydáme do její
méně známé, západní části a na okolní ostrovy Islay a Jura. Zdejší oblasti jsou charakteristické svou divokou
a panenskou přírodou a množstvím známých i méně známých palíren whisky. Kromě ochutnávek tohoto zlatého
moku v palírnách Edradour, Dalwhinnie, Laphroaig, Bowmore a dalších uvidíme např. tajemný Stirling Castle,
který je jedním z největších historických skvostů této země, navštívíme gregoriánské městečko Pitlochry
a hlavní město a srdce Skotska, Edinburgh.
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Program cesty
① den, úterý, 20. 6.
večeře
 Setkání na Letišti Václava Havla v Praze v 9:40
 Odlet z Prahy v 11:40 s přestupem v Bruselu a s příletem v 15:20 do Edinburghu
 Po příletu odbavení a vyzvednutí minivanů
 Odjezd do městečka Stirling vzdáleného 60 km od Edinburghu
 Po příjezdu do hotelu ubytování, večeře bude zajištěna v místní restauraci, nocleh
② den, středa 21. 6.
snídaně
 Ráno snídaně v hotelu a odhlášení
 Po snídani prohlídka hradu Stirling Castle, který patří k jedinečným ukázkám architektury z období 15. až 18.
století. Hrad byl po staletí skotskými králi považován za „klíč“ ke skotskému království
 Po prohlídce hradu Stirling Castle odjezd k jezeru Loch Lomond, krátká zastávka v malebné vesničce Luss,
která proslula jako nejdůležitější filmové kulisy pro historické filmy, které se na jezeře natáčely
 Odpoledne odjezd do městečka Inveraray, které je dalším nádherným městem na březích jednoho
z nesčetných skotských fjordů
 Ubytování v hotelu, možnost večerní procházky po městě, večeře individuálně a nocleh
③ den, čtvrtek 22. 6.
snídaně
 Ráno snídaně v hotelu a odhlášení.
 Po snídani průjezd podél fjordu do přístavního městečka Kennacraig
 Nalodění na loď plující na ostrov Islay, který patří do souostroví vnitřní Hebridy. Poté přejezd na ostrov Jura,
který si oblíbil i George Orwell - napsal zde svá nejznámější díla a o samotném ostrovu řekl, že to je ostrov
krásy a dobré whisky
 Na ostrově navštívíte palírnu Isle of Jura, skotskou palírnu společnosti Whyte & Mackay Limited nacházející se
na okraji ostrova Jura v místě zvaném Craighouse, kde vyrábí skotskou sladovou whisky
 Večeře individuálně a nocleh
④ den, pátek 23. 6.
snídaně
 Ráno snídaně v hotelu
 Po snídani odjezd na ostrov Islay, který je proslulý největší koncentrací palíren produkujících jedinečné single
malt whisky, které patří k nejlepším ve Skotsku
 Průjezd po ostrově Islay se zastávkami v několika významných palírnách. Jako první palírnu navštívíme
Laphroaig, která proslula tím, že zdejší 15letá whisky je nejoblíbenějším pitím prince Charlese
 Poté přejezd k další vyhlášení palírně, která se specializuje na silně rašelinné whisky, Lagavulin. I zde bude
zajištěna ochutnávka whisky
 Na závěr navštívíme palírnu Bowmore, kde vás opět čeká ochutnávka
 Návrat na ostrov Jura. Večeře individuálně a nocleh
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Program cesty
⑤ den, sobota 24. 6.
snídaně
 Ráno snídaně v hotelu, odhlášení
 Po snídani odjezd trajektem zpět do městečka Kennacraig a odjezd do města Oban, které je dalším
městečkem s proslulou palírnou. Prohlídka městečka a výstup k McCaig's Tower, odkud jsou nádherné
pohledy na městečko a přístav
 V podvečer ubytování v hotelu u města Oban
 Večeře individuálně a nocleh
⑥ den, neděle 25. 6.
snídaně
 Snídaně v hotelu
 Poté celodenní průjezd skotskými Highlands se zastávkou v městečku Killin, kde se nachází krásné peřeje řeky
Dochart, jejíž vody omývají posvátné pohřebiště klanu McNabbů
 Poté zastávka a prohlídka další palírny jménem Dalwhinnie, která je nejvýše položenou palírnou ve Skotsku
 V podvečer příjezd do gregoriánského městečka Pitlochry
 Ubytování v hotelu, večeře individuálně ve městě
⑦ den, pondělí 26. 6.
snídaně
 Snídaně v hotelu
 Prohlídka zámku Blair Atholl, který proslul nejen jedinečnými interiéry, ale především krásnými zahradami
 Poté zastávka u Killiecrankie Falls, kde se odehrála slavná bitva při Jakobitském povstání
 Odpoledne návrat do Pitlochry a prohlídka tohoto gregoriánského městečka s průvodcem
 Volný program. Pro zájemce doporučujeme například návštěvu zdejší hydroelektrárny s tzv. „rybím
žebříkem“, který je nejstarším svého druhu na světě nebo manufakturu na výrobu šperků z vřesu, která je
jedinou svého druhu na světě
 Večeře individuálně ve městě, nocleh
⑧ den, úterý 27. 6.
snídaně
 Ráno snídaně v hotelu
 Po snídani odjezd do Edradour distillery, nejmenší, stále fungující palírny ve Skotsku. Ochutnávka whisky
bude spojená s prohlídkou celého areálu a výroby, kterou zde obhospodařují pouze tři lidé
 Odpoledne odjezd do Edinburghu se zastávkou v Queensferry na fotografování tzv. Forth Bridges
 Ubytování v hotelu
 Večeře individuálně ve městě v místní restauraci , nocleh
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Program cesty
⑨ den, středa 28. 6.
snídaně a večeře
 Ráno snídaně
 Po snídani celodenní prohlídka Edinburghu s průvodcem
 Prohlídku začneme vystupem na vrcholek Calton Hill, odkude je jeden z nejhezčích pohledů na historické
centrum města, Edinburský hrad a novou část města známou jako čtvrť krále Jiřího
 Odpoledne společná procházka po slavné Royal Mile, která začíná na Esplanádě u hradu a končí u tzv.
Holyrood House Palace. Tato cesta byla kdysi korunovační cestou skotských králů.
 Dnes je hlavní tepnou města a návštěvníci zde mohou obdivovat takové architektonické skvosty jako
Edinburský hrad, Holyrood House Palace, Katedrálu sv. Jiljí, staré budovy parlamentu, nové budovy
skotského parlamentu a mnoho dalších staveb a paláců
 Zájemcům doporučujeme návštěvu některé z místních zajímavostí. Asi nejnavštěvovanější památkou je
Edinburský hrad, kde jsou uloženy také korunovační klenoty království, ale za zmínku stojí také jedinečná
expozice věnována historii skotské whisky, nádherná expozice věnovaná zpracování vlny a výroby proslulých
skotských sukní, tzv. kiltů nebo třeba prostory, kde žila postava, která byla předlohou pro slavný román
doktor Jekyll a Mr. Hyde
 Závěrečná večeře v místní hospůdce Mitre Bar
 Nocleh v hotelu
⑩ den, čtvrtek 29. 6.
snídaně
 Ráno snídaně a odhlášení z hotelu
 V 11:30 odjezd zpět do Edinburghu na mezinárodní letiště, odevzdání minivanů
 Odlet v 16:00 do Bruselu, přestup na let do Prahy
 Přílet do Prahy v 22:25
 Konec služeb CK IITours

Ubytování:
Stirling

1 noc

The Stirling Highland Hotel

www.stirlinghighlandhotel.co.uk

Inveraray

1 noc

Loch Fyne Hotel & Spa

www.crerarhotels.com

Jura

2 noci

Jura Hotel

www.jurahotel.co.uk

Oban

1 noc

Oban Bay Hotel

www.crerarhotels.com

Pitlochry

2 noci

McKays Hotel

www.mckayshotel.co.uk

Edinburgh

2 noci

Apex Waterloo Place Hotel

www.apexhotels.co.uk
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Celková cena
Celková cena za osobu v dvoulůžkovém pokoji:

53 490 Kč

Cena zahrnuje:
 Zpáteční letenku na trase Praha – Brusel – Edinburgh včetně letištních a bezpečnostních poplatků
 9x ubytování v pokojích typu DBL se snídaní v hotelích viz rozpis výše
 9x skotskou snídani
 2x večeře v místní restauraci (1. a 9. den)
 Veškeré transfery minivany dle programu včetně pohonných hmot
 Přejezdy trajektem během programu
 Návštěvy palíren dle programu
 Služby česky mluvícího průvodce po celou dobu cesty
 Komplexní cestovní pojištění
 Povinné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
 Příplatek za jednolůžkový pokoj:
 Veškeré obědy, nápoje a večeře, které nejsou v programu
 Vstupné do památek
 Fakultativní vstupy do objektů a další aktivity
 Vše, co není výše přesně specifikováno

Poznámka:
 Cena je platná v případě plné obsazenosti cesty, tzn. 12 osob.
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20 730 Kč

