
Malebné Skotsko s výletem na Sky 

Termín: 16. – 24. 6. 2017 

Schůzka s rodiči účastníků: 30. 5. 2017 od 17.30  

 

V letošním školním roce jsme pro žáky MGO ve spolupráci 

s cestovní kanceláří Pro Travel připravili opravdovou studijně-

poznávací lahůdku  – zájezd do Skotska, který se uskuteční ve 

dnech 16. – 24. 6. 2017. Během 9 dnů navštívíme kultovní místa 

jako jezero Loch Ness prý ukrývající tajemného prehistorického 

tvora, Naarden a muzeum jednoho z nejvýznamnějších Čechů - 

Jana Amose Komenského, či kapli Rosslyn s tajemstvím svatého grálu, projdeme se po římské 

pevnosti Chester, nahlédneme pod pokličku života v dávné i nedávné minulosti v interaktivním 

zábavním muzeu v Glasgow, možná najdeme 

zakopané srdce skotského krále Roberta de 

Bruce, pocítíme atmosféru míst, kde bojoval 

statečný Rob Roy, zjistíme, kde vznikala světově 

proslulá díla Sira Waltera Scotta, Roberta 

Burnse nebo Roberta Luise Stevensona, 

poznáme, jak si královna Alžběta II. užívala plavby na luxusně vybavené královské jachtě Britannia, 

zjistíme, co skrývá tzv. plačící údolí (Glen Coe), které proslulo jedním 

z nejkrvavějších masakrů ve skotské historii, pochopíme, proč 

královna Alžběta II. má tak ráda Skotsko a kde a jak se jí bydlí 

v Edinburghu, pochopíme skotskou kulturu a životní styl při pobytu 

v rodinách, po celou dobu se budeme kochat neuvěřitelně krásnou 

skotskou přírodou – a neopomeneme ani nejvyšší horu Ben Nevis!   

 

Pro naše žáky jsme zařídili také dvě perličky: exkurzi do jedné 

z tradičních palíren skotské whisky a výlet do kolonie tuleňů, které 

budeme pozorovat z lodiček z bezprostřední blízkosti.  

V programu máme opravdu vše – hrady, zámky, pevnosti, muzea, 

přírodní divy i neobvyklé lidské výtvory!  

Schůzka s rodiči účastníků zájezdu se uskuteční dne 30. 5. 2017 od 17. 30 do 18.00.  

Bližší informace: Mgr. Naděžda Nováková (vedoucí zájezdu), Mgr. Jana Metelková a Mgr. Ivana Stará. 

Pokyny pro zájezd, podrobný program a informace o pojištění (prosíme o prostudování – viz níže) 

 


