
STUDIJNÍ ZÁJEZD AiA ČR a OA 2016 do SKOTSKA 
CALEDONIA … aneb kalit do Skotlandu přes Dojčland skrz Holland s Asociací 
interiérových architektů za moderní a historickou architekturou včetně návštěvy muzeí a 
galerií, pohodlným a vybaveným autobusem s ubytováním v dobrých hotelech v centrech 
měst (Glasgow, Aberdeen, Edinburgh) se skotskou snídaní!         
 

Termín:   čtvrtek 2. června – ned ěle 12. června 2016  
1. čtvrtek  2. 6. – odjezd z Prahy, sraz v 19.30 hod. tradičně z ulice Na Florenci, 

autobusový terminál poblíž Severojižní magistrály ve 20 hod.    
– noční transfer přes Německo, malé zastávky cestou (cca 14 hod. jízdy !)  

 

2. pátek 3. 6.  – Holandsko: dopolední prohlídka futuristické architektury Rotterdamu:   
v 17.30 odplutí z Ijmundenu do Newcastle s noclehem na lodi 

 

3. sobota 4. 6.  – vylodění ráno 9 hod., město Newcastle: muzeum, mosty, moderní 
architektura, např. Foster, odpoledne katedrála v Durham, římský tábor Housestead 
Milecastle a Hadrianův val, večer ubytování v Glasgow, večerní město 
http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/strathclyde/glasgow/glasgow-city-centre-charing-cross.html 
 

Pozn.: hotel Premiére Inn se nachází v centru města, cca půl britské míle od hlavního vlakového nádraží: 
upozorňují na výborné restaurace v okolí a bohatou hudební scénu☺  

 

4.  neděle  5. 6. – dopoledne Glasgow, (Burrel muzeum, Národní muzeum, muzeum 
Whistler, Charlie Rennie McMaskintosh a moderní architektura), odpoledne odjezd 
směr Highlandes, památník vojáků atd. Fort William, Fort Augustus, LochNess, 
Urguhart Castle (muzeum), nocleh v Inverness (zde zkusíme objednat společnou 
večeři - Hagis), https://www.travelodge.co.uk/hotels/211/Inverness-hotel 

 

Pozn.: jediný hotel, který není ve městě (v okolí se nevyskytují vhodné hotelové lokality pro ubytování 
skupiny (malé hotely nebo zabukované roky dopředu):  
- hotel se nachází v blízkosti řeky Ness, cca 2,4 britské míle od centra 

 

5. pond ělí  6. 6. – odjezd v 8.30 hod, směr Inverness, piktská stéla Sueno´s Stone ve 
Forres, Elgin - klášter v ruinách, Strathisla whisky chivas regal (návštěva palírny 
s ochutnávkou), Dunnotar Castle, starý Aberdeen, nocleh tamtéž 
http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/grampian/aberdeen/aberdeen-city-centre.html 
 
 

Pozn.: Premiére Inn se nachází „co by kamenem dohodil od Art galery“ v centru města… uvádí hotel 

6. úterý 7. 6.  – dopoledne Aberdeen (Maritime muzeum), odpoledne Drum Castle, 
menhiry a Stone Circle, Crathes Castle a zahrada, Glamis Castle, večerní Edinburg, 
nocleh tamtéž https://www.travelodge.co.uk/search/hotels/205/Edinburgh-Central-hotel  

 

Pozn.: hotel Travelodge se nachází 0,1 mil od Královské míle☺, 0,5 míle od skotského parlamentu a 0,6 
míle od hradu - lepší polohu si ani nelze přát, 3x ubytování na stejném místě  

 

7. středa 8. 6. – dopoledne Edinburg (centrum, hrad, galerie, muzeum, Dean gallery, 
odpoledne královský palác Holyroodhouse a parlament, nocleh tamtéž  

 

8. čtvrtek 9. 6.  – odjezd v 8.30 hod. dopoledne mosty (Fort Road a Falkirk Wheel), 
Stirling (Militery muzeum, Wallace pomník), Linlithgow palace, odpoledne Rosslynn, 
večerní Edinburg, nocleh tamtéž   

9. pátek 10. 6.  – Edinburg, odpočinkové a nákupní dopoledne, přístav s královskou lodí 
apod. 12.00 odjezd na Tantalon Castle a v 16.00 ferry z Newcastle, noc na ferryboatu 

 

10. sobota 11. 6.  – vylodění v Ijmundenu v 9.30 a transfer Německem se zastávkou 
v nějakém městečku na trase, dojezd do Prahy (900 km) na metro (23.15)  

 

11. neděle12. 6. varianta  - zastávka v Německu a příjezd do Prahy v neděli ráno 

 
 

 

 

 

 

Cena 22 000 /24 000 Kč* (podle typu zvolené kajuty do / ze Skotska, viz níže) zahrnuje: 
- dopravu autobusem (cca 5 000 km) při min. 35 platících účastnících !! 
- 8x nocleh: 2x na trajektu: 2 nebo 4 lůžkové kajuty s oknem*, 6x slušné hotely se snídaní 
- služby dvou průvodců (tradičně Jaromír Adamec a Míla Čejka)  
- tradičně obsáhlý infomateriál od Míly Čejky 
- komplexní cestovní pojištění, viz http://www.toulkyevropou.cz/pojisteni_b.php 
- pojištění CK proti úpadku, viz http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
- nadstandard: tradiční sladké pokušení na trase. 



Zájezd pro nás tradi čně pořádá:  
cestovní kancelář Toulky Evropou,  
Zlatnická 7, 110 00 Praha 1, 
majitel RNDr. Miroslav Hrdlička, 
mobil 739 356 390 
e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz,  
www.toulkyevropou.cz  
 
 
 
 

Ubytování:  v Glasgow a Aberdeenu v hotelu Premiére Inn, v Inverness a Edinburgu 
v hotelovém řetězci Travelodge: 2 lůžkové slušné čisté pokoje se zpravidla tzv. King-size-
(dreamer) bed, tj. velké „snové“ manželské postele, nelze očekávat twiny (oddělená lůžka:  
hotely disponují jen s jejich omezeným počtem;  
- zažili jste to již ve většině zemí západní Evropy, tak to prostě je, za oddělenými postelemi je 
nutné cestovat do Německa, Rakouska apod. zemí☺ 
- součástí pokoje je pochopitelně WC a sprcha, umývadlo, stolek, varné konvice na vaření 
čaje / kávy, TV se 17 – 80 programy uvádějí některé hotely, volná wi-fi jak kde… 
 
 
 
 
 
 

Platbu zálohy 10 000 K č, prosím,  uhraďte v prodlouženém termínu do 25. 2. 2016 na 
účet č. 5901370001 / 5500, VS (variabilní symbol): 71015,  KS (konstantní symbol): 308  
SS (specifický symbol): datum narození p řihlašovatele ve tvaru DDMMRRRR, 
 
 
 

Zároveň sdělte mailem na  kolektivy@toulkyevropou.cz: 
- Vaše jméno a příjmení, datum narození,  
- mailovou adresu a mobil (většinou vás již evidujeme, ale aktuální stav je důležitý) 
- Vaši představu o ubytování ve 2 nebo 4 lůžkových kajutách na lodi do / z Skotska   
  (rozdíl je 2 000.- Kč na osobu). 

- obratem vám pošleme k podpisu cestovní smlouvu na zájezd, kde naleznete i doplatek 
podle vámi zvoleného typu kajuty:   
4 lůžková kajuta doplatek 12.000 K č, 2 lůžková kajuta doplatek 14.000 K č, 
 
 

Osobní náklady  na vstupné, menáž, pivo a víno odhaduji do 200.- liber, plus trochu Eur na 
Rotterdam, něco v českých do autobusu (pro arch. Gríšu Parmu zásadní min. 2 000.-). 
Tradičního textového průvodce (infomateriál s obrázky, historií, komentáři a mapkami) 
obdržíte par mail přes úschovnu, nebo na CD osobně na vyžádání nejpozději týden před 
odjezdem zájezdu. Zájezd není výhradně určen pro členy AiA, ale i pro jejich kolegy, rodinné 
příslušníky, přátelé a příznivce.  
 
Děkuji a těšíme se, 
za AiA ČR Vlaďka Švejcarová  a 
Miloslav Čejka 
Londýnská 38, 120 00 Praha 2  
mobil  604 367 903,  
e-mail:  studiofam@email.cz.   

 


