SKOTSKO
 cykloturistika v pravém Skotsku
 ostrov Skye, Glen Affric, turistika Ben Nevis
 ubytování v chatkách v srdci Highlands
Náročnost: střední (lze zvolit těžší i lehčí variantu)
Délka tras: 25-75 km
Povrch: asfalt 85 %, 15 % nezpevněný povrch
Doporučený typ kola: trekkingová ev. horská
PROGRAM ZÁJEZDU - pořadí 3. - 8. den v závislosti na počasí:
1. den: odjezd z Plzně v 00.15 hod. (z Prahy 1. července ve 22.30 hod.), přejezd přes Německo do Holandska.
Zastávka ve skanzenu Zaanse Schans s větrnými mlýny, výrobou dřeváků a ochutnávkou znamenitých
holandských sýrů. Odpoledne přejezd do přístavu, vpodvečer plavba do Newcastlu (16 hodin), volný program a
zábava na lodi, nocleh v 4lůžkových kajutách.
2. den: ráno vylodění v Newcastlu. První krátkou zastávkou na území Skotska bude kovářská vesnička
Gretna Green. Průjezd nádhernou přírodou přes vřesoviště Rannoch Moor a fascinujícím údolím Glen
Coe mezi horskými velikány. Vpodvečer příjezd do Fort William, ubytování, nocleh.
3. den: cykloturistika podél Kaledonského kanálu do Fort Augustus, zastávky u soustav zdymadel, jezero
Loch Lochy a Loch Ness, opředené pověstmi o bájné Nessie.
4. den: celodenní výlet autobusem na ostrov Skye, bez něhož si Skotsko nelze představit. Časně ráno odjezd,
cestou průjezd skotskou Vysočinou, údolím Five Sisters, zastávka u Eilean Donan Castle, jednoho z
nejmalebnějších a nejfotogeničtějších skotských hradů. Po mostě přejezd na ostrov Skye, první zastávkou bude
fascinující oblast Old Man of Storr. Cykloturistika podél západního pobřeží s vyhlídkami a vodopády,
čedičové útesy Kilt Rock a vodopád Mealt Falls. Vrcholem bude jedna z nejkrásnějších tras v celém Skotsku panoramatická silnička napříč ostrovem krajinou v pohoří Quiraing. Přejezd autobusem do Portree s malebným
přístavem, možnost procházky a občerstvení (fish and chips). Pozdě večer návrat zpět do Fort William.
5. den: podél Loch Eil k viaduktu Glenfinnan (znáte jej z filmové série o Harry Potterovi), počkáme si na
průjezd parního vlaku a projdeme se k památníku Glenfinnan Monument, místu, kde bylo r. 1745 zahájeno
jakobitské povstání proti Angličanům. Cykloturistika z Arisaig podél rozeklaného pobřeží do Morar, jezero Loch
Morar. Návrat do Fort William, krátká procházka centrem a zastávka na dokoupení potravin.
6. den: celodenní turistika v oblasti nejvyššího masivu ve Velké Británii, případně výstup až na vrchol Ben
Nevis (1344 m), alternativně kratší cykloturistika údolím Glen Nevis či méně náročná turistika k vodopádu
Steall.
7. den: cykloturistika v údajně nejkrásnějším údolí Skotska v národní přírodní rezervaci Glen Affric. Večer
návrat autobusem do Fort William.
8. den: návrat do fascinujícího údolí Glen Coe, cykloturistika vřesoviště Rannoch Moor, Glen Etive, kde se
točila scéna filmové bondovky Skyfall. Pro zdatnější navíc cykloturistika po Old Military Road z městečka
Kinlochleven až do Fort William.
9. den: ráno odjezd z Fort William, přejezd do přístavu v Newcastlu, vpodvečer plavba do Amsterdamu (16
hodin), volný program a zábava na lodi, nocleh v 4lůžkových kajutách.
10. den: dopoledne připlutí poblíž Amsterdamu, denní přejezd do ČR, návrat cca do 24.00 hod.

Ubytování: Fort William, Ben Nevis Holiday Park (www.highlandholidays.com). Pěkné, účelně a vkusně zařízené
chatky / mobilhome mají dvě oddělené 2lůžkové ložnice, společnou obývací část s posezením, vybavenou
kuchyňskou část, společné příslušenství.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 2x trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět,
2 noci na trajektu (4lůžkové kajuty s přísl.), 7 nocí v bungalovu (2lůžková ložnice), povlečení, závěrečný úklid
(vyjma kuchyně), přepravu kola, služby průvodce a technika, barevné mapy příslušné oblasti
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna + 475,- Kč
Sleva: 5. dospělá osoba na smlouvě nebo 2 děti do 16 let jako 5., 6. osoba na smlouvě (spaní v obývací části) –
sleva 3 300,- Kč/ os.
Doporučená částka na vstupy a pobytovou taxu: 27,- GBP
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