
Škótsko – záhadná krajina 
(takmer) na severe Európy
Škótsko bolo minulý rok takmer denne na 
stránkach novín. To v  čase, keď mali Škó-
ti hlasovať o  odtrhnutí od Veľkej Británie. 
O cestovaní po tejto krajine sa hovorí menej, 
aj keď je to pre milovníkov histórie a drsnej 
prírody určite jedna z  najzaujímavejších kra-
jín v Európe. 

ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA
Sever škótskej pevniny a ostrovy Orkneje 
sú naozajstnou európskou exotikou. Magic-
kú atmosféru ukrýva neolitické sídlisko Ska-
ra Brae či megalitické kamene Ring of Brod-
gar, rozjímať však môžete aj pri romantických 
prechádzkach po divokom pobreží a  pri-
tom sledovať množstvo miestnych a sťaho-
vavých vtákov. Málokto vie, že Orkneje pat-
ria k najcennejším archeologickým lokalitám 
v Európe. Okrem už spomínaného neolitické-
ho sídliska Skara Brae priťahujú pozornosť aj 
záhadné kamene Standing Stones of Sten-
nes, kamenná mohyla Maes Howe z  roku 
2000 pred Kristom či normandská katedrála 
St. Magnus v Kirkwall. Je tu aj veľmi zaujíma-
vá pálenica Highland Park, jedna z mála, kde 
sa whisky pripravuje z jačmeňa, ktorý sa su-
ší nad ohňom z rašeliny, preto má whisky je-
dinečnú rašelinovú chuť. 

Hlavné mesto Škótska Edinburgh je zase po-
važované za jedno z najkrajších miest na sve-
te. Treba sa tu vydať po dláždenej Royal Mi-
le – Kráľovskej míli okolo katedrály St. Gilese 
až k palácu Holyrood, oficiálnej škótskej re-
zidencii kráľovnej. Edinburský hrad po stáro-

čia menil svoju funkciu – od pevnosti cez krá-
ľovský palác až po štátnu väznicu. Dnes sú 
tu korunovačné kamene, pamiatka na škót-
skych kráľov, ulúpené a neskôr navrátené 
Angličanmi. Zaujímavá je aj návšteva Came-
ry Obscury – fantastickej interaktívnej prezen-
tácie o histórii mesta alebo Mary Kings Close 
– sveta tajomných podzemných ulíc, kde od 
17. storočia zastal čas. 

„Must“ v Edinburghu je návšteva monumen-
tálnej Rosslyn Chapel. Je tu sa množstvo 
nádherných kamenárskych prác opradených 
legendami a je dejiskom poslednej kapitoly 
knihy Dana Browna Da Vinciho kód. Milov-
níci histórie nemôžu vynechať ani opátstvo 
Melrose Abbey, ktoré je jedným z najbohat-
ších škótskych opátstiev a ukrýva srdce Ro-
berta I. V hlavnom meste Škótska je aj Falkirk 
Wheel, prvý unikátny otáčavý lodný výťah na 
svete. Spája prieplavy Union a Fort & Clyde 
tak, aby zabezpečil plynulý prechod medzi 
Glasgowom a Edinburgom. Keď sa vyberie-
me z Edinburghu smerom na sever, treba sa 
zastaviť v ohromujúcom hrade Stirling, ktorý 
podľa legendy vytrhol z rúk kráľ Artuš Ang-
losasom a  na brehu najväčšieho škótskeho 
jazera Loch Lomond sa potom pokochať v 
rozprávkovej dedinke Luss. 

NESPÚTANÁ PRÍRODA
Milovníkom nespútanej prírody zase určite 
ulahodí prejazd cez tajuplné močariská Ran-
noch Moor a horské zelené údolie Glencoe, 
pomedzi horské masívy, okolo hlbokých ka-

ňonov. Tí, ktorí majú históriu v malíčku, asi ve-
dia, že tu sa písali veľké dejiny Škótska, keď 
tu v roku 1692 došlo k masakru členov klanu 
MacDonaldovcov. Najkrajším ostrovom Škót-
ska je podľa znalcov ostrov Skye, najväčší 
ostrov Vnútorných Hebridov, ktorý je pova-
žovaný za najdivokejší a najdrsnejší. Tu určite 
každého očarí bizarná krajina polostrova Trot-
ternish, podivuhodný terén plný kamenných 
ihiel a veží – Quiraing, 49 m vysoký monolit 
Old Man of Storr, jedinečné útesy Kilt Rock, 
hrad Dunvegan Castle, sídlo vodcov klanu  
McLeodovcov a farebný prístav Portree.

TIPy SPRIEvODCu CK SATuR
Harry Potter naživo. Priaznivci Harryho 
 Pottera nemôžu v  Škótsku vynechať odfu-
kujúci vlak na Glenfinnan Viaducte, jedno-
koľajovom železničnom moste, ktorého uni-
kátnosť využili aj pri natáčaní filmu o malom 
čarodejníkovi. 
Pre fotografov. Najfotografovanejším hra-
dom ostrova je Eilean Donan Castle, ktorý 
je akoby hradnou strážou pred neďalekým 
ostrovom Skye a  možno sa k  nemu dostať 
údolím Five Sisters. 
Slávna príšera. Návšteva Škótska je nemys-
liteľná bez pozretia si jazera Loch Ness a je-
ho príšerky Nessie. Najideálnejším miestom 
na jej pozorovanie sú zrúcaniny hradu Urqu-
arth. V mestečku Drumnadrochit sa možno s 
Nessie odfotiť a pre nerozhodných, či Nessie 
je, alebo nie je, možno nájsť odpoveď v in-
formačnom centre, ktoré je zasvätené práve 
lochnesskej hviezde. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

ŠKÓTSKO – LOCH NESS A WHISKY 
8-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
sprievodca
Termíny: 15. 6. – 22. 6. 2016
Cena: od 1 056 EUR

OKRUH ŠKÓTSKOM A ÍRSKOM
10-dňový poznávací zájazd
9x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
lodná doprava, 2x ochutnávka whisky, 
sprievodca
Termíny: 3. 8. – 12. 8. 2016
Cena: od 1 286 EUR

EDINBURGH „ATÉNY SEVERU“
4-dňový poznávací zájazd
9x ubytovanie s raňajkami, letenka, transfery, 
lodná doprava, 2x ochutnávka whisky, 
sprievodca
Termíny: 11. 9. – 14. 9. 2016
Cena: od 366EUR


