
Program:

1. deň – prílet do Edinburghu, ubytovanie, nocľah.

2. deň – po raňajkách prehliadka hlavného mesta Škótska 
– Edinburghu a jeho najväčších pamiatok: Edinburghský 
hrad (neslávne známy aj vďaka nepriateľským žalárom, kde 
boli mučení väzni mnoho rokov) s expozíciou korunovač-
ných klenotov škótskych kráľov, prechádzka ulicou Royal 
Mile okolo katedrály St. Giles k palácu Holyrood - oficiálne 
kráľovské sídlo. Okrem paláca, ktorý obklopujú záhrady, tu 
stoja aj impozantné ruiny starého opátstva. Z rozľahlých 
záhrad sa naskytá niekoľko fascinujúcich výhľadov na 
mesto. Popoludní návšteva a  prehliadka mnohými záha-
dami opradenej Rosslynskej kaplnky, ležiacej na nultom 
poludníku, ktorú preslávila v očiach verejnosti známa kni-
ha Dana Browna Da Vinciho kód. Kaplnke patria aj záve-
rečné scény rovnomennému filmu, kde je zobrazená ako 
ohnisko miesta pokrvnej línie Márie Magdalény.

3. deň – raňajky, presun do Stirlingu – symbolu škótskej 

nezávislosti - hradu, ktorý sa vypína nad škótskym mestom 
Stirling, ktoré bolo kedysi hlavným mestom Škótska. 
Prehliadka stredovekého mesta a hradu, ktorého strategic-
kú polohu (na viac ako 70 m vysokej vulkanickej vyvreline) 
využil už v  roku 1110 Alexander I., ktorý tu postavil hrad. 
Jeho voľba sa ukázala ako správna – pevnosť chránená 
z troch strán neprístupnými skalami odolala v priebehu ve-
kov niekoľkým obliehaním, vďaka čomu si vyslúžila povesť  
„nedobytnej stavby“. S hradom sa spájajú mená najslávnej-
ších škótskych osobností ako William Wallace a Mary Stuart 
– kráľovná Škótska. Zastávka v  tradičnej škótskej pálenici 
spojená s ochutnávkou pravej škótskej „whisky“. Prejazd 
na sever krajiny cez škótsku vysočinu, ktorá svojou prírod-
nou rozmanitosťou patrí k  najkrajším miestam v  Európe. 
Večer príchod do hotela, ubytovanie.

4. deň – raňajky, návšteva hradu Cawdor – hoci je 
tento stredoveký hrad známy literárnym spojením so 

Shakespearovou tragédiou Macbeth, skutočné udalosti 
z 11. storočia, na ktorých je hra založená, sa odohrali mno-
ho rokov pred postavením hradu. Hrad Cawdor je dodnes 
súkromnou rezidenciou rodiny Cawdor a  tak poskytuje 
návštevníkom jedinečný pohľad na bežný život stredovekej 
škótskej šľachty. Cesta späť popri slávnom jazere Loch 
Ness s  jeho ne/existujúcou príšerou Nessie, prehliadka 
návštevníckeho centra. Krátka zastávka pri ruinách iko-
nického hradu Urquhart – jedného z  najväčších stredo-
vekých hradov týčiacich sa nad jazerom Loch Ness, odkiaľ 
bola údajne najčastejšie pozorovaná lochnesská príšera. 
Hrad bol svojou strategickou polohou predurčený na dô-
ležitú úlohu v škótskom boji za nezávislosť. Večer transfer 
a ubytovanie v hoteli.

5. deň – raňajky, transfer na letisko, odlet.
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Termíny 
5 dní/4 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

28.06. - 02.07.

V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Viedeň / Bratislava  Edinburgh  Viedeň / Bratislava, transfer na letisko 
a späť s nástupom v NR, TT alebo BA (v prípade odletu z Viedne), transfer letisko  hotel  letisko, autokarová doprava počas okruhu, sprievodca CK, 
prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os., pobytová taxa 
(platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň 
alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 150 EUR/os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 145 EUR/3 noci. 
Upozornenie: na vstup do Spojeného kráľovstva je potrebný pas platný počas celej doby pobytu (občania SR).

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/skotsko/skotsky-okruh

