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Program zájezdu číslo: 202305 
1. den: V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Nizozemska. 

2. den: Celodenní návštěva Amsterdamu. Procházka historickým centrem Amsterdamu 

(Dam, Damrak, Oude Kirk, Královský palác, Květinový trh…), Odpoledne projížďka 

lodičkou po grachtech.  Nalodění na trajekt do Británie a ubytování v kajutách.  

3. den: Dopoledne vylodění v Newcastle upon Tyne a přejezd do Skotska. Cestou 

zastávka u Hadrianova valu (Segen-dum Roman Fort and Museum – jedna z 

nejzachovalejších částí valu), poté přejezd do Skotska a návštěva opatství Jedburgh 

Abbey a domu Marie Stuartovny. Večer ubytování v Edinburghu/ Stirlingu. 

4. den: Celodenní návštěva Edinburghu. Dopoledne procházka po Royal Mile a 

návštěva Edinburgh Castle, místa, kde se rodili skotské dějiny. V případě hezkého 

počasí výstup na Arthur´s Seat. Odpoledne návštěva královské jachty Royal Yacht, 

kde budete mít možnost nahlédnout do soukromých komnat královny Alžběty II. 

Večer návrat na ubytování.  

5. den: Dopoledne návštěva palírny whisky v Crieff.  Odpoledne zastávka na slavném 

Bannockburn field a poté zastávka u technického divu Falkirk Wheel. Odpoledne bude 

patřit městečku Stirling. Večer návrat do rodin.  

6. den: Celodenní výlet na skotskou Vysočinu. Dopoledne průjezd smutným údolím 
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Glencoe s fotopauzami. Poté zastávka u Glenfinnan Viaduct, který znáte z filmů o 

Harry Potterovi. Odpoledne výjezd lanovkou na Aonach Moor, odkud se Vám otevře 

překrásný výhled na Highlands. Poté zastávka ve Fort Augustus a procházka k jezeru 

Loch Ness, kde prý žije slavná Nessie. Večer ubytování v hostelu na ostrově Skye. 

7.den: Celodenní výlet po ostrově Skye. Brzy ráno odjezd ke skále Old Man of Storr 

a vodopádům Kilt Rock. Odpoledne návštěva Dunvegan Castle a projížďka lodí ke 

kolonii tuleňů (v případě hezkého počasí). Večer ubytování v hostelu v okolí Glasgow. 

8.den: Ráno návštěva Holy Island, kde se nachází klášter založený v roce 635 a s  

pevninou je propojen pouze za odlivu. Zbytek dne bude patřit městu Newcastlu 

(možnost nákupů), odpoledne nalodění na trajekt do Nizozemska, ubytování v 

kajutách. 

9. – 10. den: Návrat do ČR v nočních/ ranních hodinách dle dopravní situace. 

 

Cena zájezdu 14 500,- Kč zahrnuje: 
• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, 

video) 

• trajekt Ijmuiden – Newcastle – Ijmuiden s ubytováním v kajutách a snídaní na 

cestě z Británie 

• 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků) a 2x 

v hostelu se snídaní 

• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna  

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

• bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků) 

• dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou 

• služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů 

• pedagogický doprovod 
 

Cena nezahrnuje:  
MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí cca 50 GBP - případné 

zbytky peněz dětem poslední den vrátíme (vrací se tak, aby je stihly ještě utratit 

za nějaké drobné dárečky nebo dobroty ☺ ). 
 

Kapesné na zájezd je v režii rodičů.  
 

Cena zájezdu 14 500,- Kč  - splátkový kalendář výjezdu: 
 

1. záloha 1 000,- Kč do 20. 11. 2022 

2. záloha 5 000,- Kč do 15. 3. 2023 

Doplatek 8 500,- Kč do 15. 5. 2023 

 

Úhrada bezhotovostně přes účet školy – č. ú. 2016970000 / 6000, variabilní symbol: 

variabilní symbol žáka - najdete v Školní knížce, specifický symbol: 202305, zpráva 

pro příjemce: příjmení a jméno účastníka  



ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE 

PŘEDŠKOLNÍ 420, PRAHA 4 KUNRATICE, 148 00 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

studijní vzdělávací zájezd 

SKOTSKO, ZEMĚ JEZER A HOR 

202305 

9.6.–18.6.2023 
VYPLNÍ RODIČE (zákonný zástupce): 

 

Jméno dítěte: …………………………………Třída: …………………………………………. 

 

Datum narození: ………………………………… Rodné číslo: ………………………………  

 

Státní příslušnost:………………………….. Číslo pasu: …………………………………… 

 

Bydliště: ………………………………………………Telefon: ………………………………………. 

 

Jméno otce: …………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………... 

Jméno matky: …………………………………………………………………………………... 

Telefon: ………………………………………... 

 

Jiné kontaktní spojení na zákonného zástupce dítěte: ……………………………………….. 

 

Přihlášku vraťte obratem Jitce Kopáčové. 
 

Potvrzujeme, že dodržíme splátkový kalendář výjezdu: 
 

1. záloha 1 000,- Kč do 20. 11. 2022 

2. záloha 5 000,- Kč do 15. 3. 2023 

Doplatek 8 500,- Kč do 15. 5. 2023 

 

Datum:     Podpis zákonného zástupce: 

 

Úhrada bezhotovostně přes účet školy – č. ú. 2016970000 / 6000, variabilní symbol: 

variabilní symbol žáka - najdete v Školní knížce, specifický symbol: 202305, zpráva 

pro příjemce: příjmení a jméno účastníka   


