
SKOTSKÉHIGHLNDSLOWLNDSZ9DNÍ
1x kajuty na trajektu; 4x rodiny

DEN 1  

Ve:20:hodin:přistavení:autobusu:k SUPŠ:HNN,:(17listopadu:1202,:500:03:HK)v:Hradci:Králové,:dále:cesta:přes:Německo

DEN 2 

Ráno:příjezd:NAARDENU, prohlídka Comenius Museum,:přejezd do AMSTERDAMU,:pěší:prohlídka:města- třída:Damrak,:staré:
centrum- náměstíDam s Královskýmpalácem,:procházka:uličkami:mezi:kanály:(grachty), dle:zájmu:návštěva:některého:z:muzeí:
Rijksmuseum - údajně:největší:muzeum:na:světě,:najdete:zde:všeodobrazůpřesnábytekažpoužitéumění(do 18 let vstup zdarma),
Van Gogh Museum - nejúplnější:sbírka:van:Goghových:obrazů:(do 17 let vstup zdarma), Muzeum Madame Tussauds,:Brusírna:
diamantů:nebo:také:květinové:trhy, dle:domluvy:Odpoledne:přesun:k trajektu (Ijmuiden),:večerní:přejezd:na sever Anglie (17:00 –
9:30), nocleh v kajutách:s vlastním:sociálním:zařízením

DEN 3

Ráno:příjezd:do:Newcastlu:a:cesta:do:Edinburghu:podél:Hadriánova:valu,:prohlídka nejzachovalejší:části,:pevnosti HOUSESTEADS 
ROMAN FORT. Zastávka u kaple ROSSLYN CHAPEL- překrásné:ukázky:středověkého:stavitelství,:místa,:kde:byly:natáčeny:některé
záběry:filmu:Šifra:mistra:Leonarda V případě:časových:možností,:zastávka:ve FALKIRKu,:u:technické:pozoruhodnosti,:lodního:výtahu:
Falkirk Wheel

V podvečer:přejezd:na:ubytování:v rodinách:u:Stirlingu,:teplá:večeře

DEN 4 

Snídaně:v:rodinách,:celodenní:výlet:do:skotské:Vysočiny„plačícím:údolím“:Glen Coe, k viaduktu GLENFINNAN VIADUCT,:který:
proslavila:nejen:jeho:krása,:ale:zejména:série:Harry:Potter:Právě:po:tomto:viaduktu:uháněl:každoročně:Bradavický:expres:do:školy:čar:
a:kouzel:Zastávka:u:viaduktu, dále přejezd:do:městečka:FORT WILLIAM,:zastávka:v informačním:a:turistickém:centru pod Ben 
Nevisem, nejvyšším:vrcholem:VB,:1343:(mnm) dále:u:Neptunova:schodiště:(soustava:zdymadel:na:Kaledonském:průplavu),:prohlídka:
městečka:Fort:William, ev. za:pěkného:počasí:procházka:po:okolí, k vodopádu:Steall Waterfall nebo částečný:výstup:na:Ben:Nevis. 
Návštěva:palírnywhisky Ben Nevis Distillery. 

Pozdější:příjezd:do:rodin,:večeře:v:rodinách

DEN 5

Snídaně:v:rodinách:Celodenní:výlet, odjezd do EDINBURGHu,:hlavního:města:Skotska,:tzv:„.thén:severu“ – procházka:historickým:
jádrem:města,:návštěva Edinburgh Castle– historického:hradu:z:11:st,:sídla:skotských:králů,:prohlídka:korunovačních:klenotů:a:Stone:
of:Destiny,:procházka:po:Královské:míli. Ve:spolupráci:s University of:Edinburgh:návštěva:expozic hudebních:nástrojů:v Edinburghu, dle 
možností:zastávka:v tradiční:prodejně:(ev. ve:výrobně):hudebního:nástroje,:který:se:stejně:jako:bodlák,:stal:symbolem:Skotska:– dudy.
V případě:příznivého:počasí:výstup:na:pahorek:Calton:Hill:nebo:.rthur´s:Seat,:které:se:oba:nacházejí:v centru:města

Návrat:do:rodin,:večeře

DEN 6 

Snídaně:v:rodině,:společný:sraz,:odjezd:na:výlet:do překrásné:pomezní:jezernaté:oblasti:the TROSSACHS, zde:společně:nahlédneme:
do:menšího:městečka a:vyrazíme:na:krátkou:pěší:túru:(okolo:6km):V případě:nepříznivého:počasí:ráno:odjezd:do ST. ANDREWS, 
nejstaršího univerzitního:města,:prohlídka:pozůstatků:katedrály, procházka:k:hradu:a:městem:Odpoledne:výlet:do:STIRLINGu,:výšlap:
na Wallace Monument,:návštěva:Stirling Castle, osobní:volno:ve:městě,:individuální:program:– posezení:u:kávy:či:nákupy:

Odjezd:na:ubytování:do:rodin,:teplá:večeře:Po/:ev:před večeři společný:sraz:a:odjezd:na:exkurzi:do:místní:hospůdky,:dle:možností
s živou:hudbou

DEN 7 

Snídaně:v:rodinách,odjezd:ze:Stirlingu:směr:.nglie,:dlouhý:přejezd:k Londýnu,:cestou:zastávka:ve:velkoměstě,:které:je:synonymem:
námořní:slávy:Británie:a:rozvoje:bigbítu,:LIVERPOOL. Společná:návštěva:muzea,:které:mapuje:vznik a vývoj:kapely. S interaktivní:a 
hudební:expozicí, audio průvodcem:a:na závěr:také:4D:promítáním:Následuje:přejezd:na:ubytování

Ubytování:na:**hotelu nebo:mládežnické:ubytovně.

DEN 8  

Snídaně:v hotelu:(v:ceně), odjezd do centra LONDÝNa,:prohlídka:hlavního:města:s průvodcem- trasa dle předchozí:dohody. 

Navečer:odjezd:z Londýna:do:Doveru,:trajektem přes:kanál:La:Manche:zpět:na:kontinent

DEN 9 

Odpoledne:příjezd:do:HK

V ceně:  



SKOTSKÉHIGHLNDSLOWLNDSZ9DNÍ
1x kajuty na trajektu; 4x rodiny

- 1x:dlouhý:trajekt:(Ijmuiden (AMS) – Newcastle) s 4místnými:kabinami (postele, wc, sprcha) 
- 1x:krátký:trajekt/:Eurotunnel (příplatek:130Kč/:os)
- 4x:ubytování:v rodinách:u:Stirlingu:– plná:penze,:oběd- balíček
- 1x:ubytování:**hotel:nebo:mládežnická:ubytovna,:včetně:snídaně
- Komplexní:cestovní:pojištění
- .utobusovou:dopravu,:moderní:autobus
- Veškeré:transfery:po:VB
- Česky:mluvící:průvodce po:celou:dobu:zájezdu
- Přistavení:autobusu ke:škole
- Návštěva:skotské:hospůdky

Mimo cenu:  
- Vstupy:(některé:zajistíme:předem:a budou:zdarma,:jiné:jsou:placené:se:skupinovými:slevami)
- Odhadem £ 40 a € 20 

Termín:
- Druhá:polovina:září:2013

Cena:  10 650:Kč



Nezávazná přihláška 
na studijní poznávací zájezd do Skotska a dalších destinací

nazvaný
„ Po stopách maturitní zkoušky do Velké Británie“

Cíl a náplň zájezdu:  
Základní kostrou zá jezdu je bohatý a  rozmanitý program  (viz příloha) , který byl  

sestaven tak, aby s tudentům nabídl  nejen spoustu záži tků, a le hlavně aby jim 
pomohl  získat cenné a  potřebné znalosti  k maturi tní zkoušce.

Jak již napovídá  název, s tudenti  budou zábavnou formou obohacovat své 
zna losti  ze všech maturi tních předmětů.  Celý zá jezd bude podle jednotl ivých 
zastávek rozdělen do jakýchs i  s tudi jních bloků, v kterých na  s tudenty čeká plnění 
úkolů na  daná témata. V Naardenu se zastavíme za  J.A.Komenským (Český jazyk a  
l i teratura), v Amsterodamu navš tívíme muzeum Vincenta  Van Gogha nebo známé 
Ri jksmuseum (Dějiny výtvarné kul tury), v Edinburghu se zastavíme v muzeu 
hudebních nástrojů a  vel ice pravděpodobně i  ve fi rmě zabývající se výrobou 
skotského národního hudebního nástroje, jímž jsou dudy (Stavba hudebních nástroj
ů), v Liverpoolu navš tívíme muzeum legendární kapely The Beatles  (Dějiny hudby) a  
v nepos lední řadě s tudenti  budou mít možnost využít své zna losti  angl ického jazyka  
v praxi  nejen během programu, a le hlavně v hosti telských rodinách ve Skotsku, 
zároveň získa jí zásadní zna losti  o reá l i ích zemí Velké Bri tánie (Angl ický jazyk).

Studenti  se tak budou muset orientovat v ci zím prostředí, nauči t se 
spolupracovat ve skupině, a le i  pracovat individuálně. Výs ledkem by měl y být 
získané znalosti  a  zkušenosti , které s tudenti  uplatní nejen u maturi tní zkoušky, a le 
i  v da lš ím ži votě.

Zpracoval : Mgr. Marek Trejtnar

V případě zájmu vyplňte tuto nezávaznou přihlášku

Přihlašuji se (svou dceru/syna) na uvedený školní poznávací zájezd.

Jméno a příjmení účastníka:
Adresa:
Datum narození:
Email:                                                                   Mobilní telefon:
Záloha: 1000 Kč splatná do 30.1.2013 (v případě malého zájmu bude vrácena).
Podpis studenta:                                                Podpis zákonného zástupce:

V Hradci Králové dne: 


