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Letecký zájazd Škótsko 
 

Termín: 05.09. 2019 – 08.09. 2019 (možnosť aj iných termínov) 

 Cena: 399€  

Program: 

1. deň - Z Bratislavy do Edinburgu poletíle s Ryanair, prílet bude vo večerných hodinách. Po ubytovaní sa v 

hoteli budete mať možnosť prechádzky so sprievodcom v centre mesta po Royal mille. 

2. deň - Po raňajkách sa vyberiete na hrad, kde bude možnosť návštevy zbrojnice a Múzea zbraní, 

klenotnice, kde sa nachádzajú korunovačné klenoty, a kaplnky Sv. Margaréty, ktorá je najstaršou časťou 

hradu. Ten je postavený na bývalej sopke, a láva, ktorá z nej vytekala, vytvorila dnešnú Kráľovskú míľu. Po 

návšteve hradu budete môcť spoznať škótsku whisky. O jej výrobe a chutiach sa dozviete v Múzeu whisky. 

V popoludňajších hodinách navštívite sídlo škótskych kráľov Hollyrood palace, ktoré vzniklo na mieste 

bývalého opátstva. Nasledovať bude prechádzka cez Princess street s možnosťou nákupov. 

3. deň - Budete mať možnosť zúčastniť sa fakultatívneho zájazdu na jazero Loch, škótsky Lochness, 

presláveného legendou o Lochnesskej príšere Nessy. Počas výletu spoznáte krásnu škótsku vysočinu a na 

spiatočnej ceste uvidíte známy červený železničný most cez rieku Forth. Ak sa rozhodnete stráviť deň v 

Edinburghu, môžete navštíviť Škótske národné múzeum alebo sa vyberiete na návštevu blízkeho mestečka 

Roslyn, v ktorom sa nachádza kaplnka, preslávená vďaka knihe Dana Browna, Da Vinciho kód. 

4. deň - Po raňajkách sa miestnou dopravou presuniete na letisko a odletíte na Slovensko. 

(Zmena programu vyhradená. Zájazd sa podrobuje letovému poriadku.) 

V cene je zahrnuté: 
• letenka Ryanair: Bratislava - Edinburgh - Bratislava vrátane všetkých poplatkov 
• 1x príručná batožina do 10 kg, 1x malá príručná batožina  
• 3x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 3x kontinentálne raňajky 
• prehliadka Edinburghu so sprievodcom 
• prehliadky podľa programu bez vstupov 
 
Cena nezahŕňa: 
• cena za kompletnú dopravu v Edinburghu počas celého zájazdu - cca 32 libier (vrátane letiskového 
transferu) 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď nižšie) 
 

Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• cena za výlet do Lochness 45 libier 
• vstup na hrad 16,50 libier 
• palác Hollyrood 20 libier 
• múzeum whisky cca 14 libier 


