Zprávy z výpravy
1.
den – 2.10. 2017 návštěva Amsterdamu
Je 18.25 hodin místního času. Ušli jsme 18118 kroků, což je 13km. V Amsterdamu jsme navštívili
Národní muzeum. Viděli jsme dům Anny Frankové. Prošli jsme čtvrtě např. čtvrť Červených
Luceren. Byly dva rozchody, v muzeum a v ulici s obchody. Pak jsme lodí dopluli na druhou stranu,
kde jsme čekali na autobus. Nyní jsme na cestě do Rotterdamu. Moc se nám líbil den v Amsterdamu.
(written by Soňa Pham and Verča Krčmáriková)
Teď jsme na cestě na trajekt, kde strávíme 12 hod. V autobuse je veliká sranda, ale už se
všichni tešíme až si lehneme do kajut a dáme si sprchu. Až se umyjeme a odpočineme,
tak si půjdeme zahrát nějaké hry a podívat na ostatní kajuty. Až se vyspíme, tak se sbalíme,
abychom se pak rychle dopravili na bus. Už se tešíme na zítřek. :D
(written by Kožo and Tede)
2.
den – 3.10. 2017 – vylodění v městě HULL a návštěva města YORK
Je 17.45 místního času, což je o hodinu méně než v Čechách. Ušli jsme dnes 13 298 kroků, což je
asi 9,5 km. Ráno jsme vstali a šli jsme se připravit. Poté jsme se vylodili, prošli kontrolou pasů a šli
do autobusu kterým jsme se přesunuli do Yorku. V Yorku jsme vystoupili a šli jsme na věž
Clifford's tower. Pak jsme se vrátili zpět do autobusu s plnými taškami.Večer si nás všechny
převzaly rodiny a konečně jsme měli pořádný spaní!
(written by Verča a Emma)
3.
den – 4.10. 2017 – Whitby and Scarborough
Právě je 17:15 hodin. Dnes nebylo moc hezky, ale i tak jsme opět ušli 15063 kroků, což je skoro
11km. Nejdříve jsme jeli autobusem asi hodinu do Flamborow. Byl tam velký vítr. Šli jsme k moři,
kde jsme se kochali krajinou a fotili. Poté jsme se vrátili do města, kde jsme ubytováni,
Scarborough a šli jsme tam na hrad, kde jsme měli rozchod. Dále jsme jeli na maják. Bylo krásně
vidět moře a krajina, ale byla tam zima a vítr. Teď jedeme do obchodního centra, kde budeme mít
rozchod, abychom si něco koupili. Dnes jsme toho moc nenachodili.
Niky a Oli
4.
den - 5.10.2017 – YORKSHIRE DALES NATIONAL PARK
Je 18.30 místního času, vracíme se již zpět k rodinám. Cesta zpět nám zabere necelé 3h, tak se
díváme na Harryho Pottera a Relikvie smrti, neboť jsme se dnes byli podívat do míst, kde se části
tohoto dílu natáčely. Ušli jsme 11336 kroků, což je asi 8 km. Když jsme dojeli do parku naráželi
jsme na samé ovce. První jsme se šli podívat pod vodopád, který byl bohužel vyschlý. Poté jsme šli
po kamenných schodech, které nás vyvedly až na horní plošinu, odkud byl krásný výhled do okolí
parku. Cestou zpět jsme přelézali zídku k výběhu pro ovce, ve kterém jsme zrovna byli. Byl to
krásný den plný zážitků.
Terka a Tom
5.
den – 6.10.2017 – Liverpool
Je 20.40 stále anglického času a naše výprava opouští město Liverpool. Ušli jsme 18828 kroků, což
je asi 14,5 km. Cestou do Liverpoolu jsme si pustili pár písní od Beatles. Když jsme dorazili do
Liverpoolu čekala nás projížďka lodí , muzeum skupiny The Beatles a muzeum doků lodí ( Titanic)
a obrovská katedrála. Jako první nás čekala katedrála, která byla opravdu nádherná . Poté jsme se
přesunuli do malého přístavu a nasedli na loď, která se velice houpala, ale projížďka byla super. Po
projí nádhernéžďce nás čekala návštěva muzea, kde byly zobrazeny lodě . Nejvíce nás ale zajímal

Titanic, pro který byl Liverpool domovským přístavem . Po prohlídce muzea jsme se přesunuli na
prohlídku muzea slavné skupiny The Beatles. Dozvěděli jsme se plno informací o startu a průběhu
kariéry této skupiny a bylo to velice zajímavé. Poté nás čekal krátký přechod do velkého
obchodního centra, kde jsme měli 2,5 hodiny rozchod a všichni jsme si nakoupili plno oblečení,
dárků a teď nás čeká cesta na trajekt a přesun do Lucemburska.
( Sandra Ambrozková, Barča Ludvíková)
6.
den – 7.10.2017 – Lucemburk
Na samotný závěr cesty nás čekala devítihodinová zastávka v hlavním městě Lucemburského
velkovévodství v Lucemburku, které leží na skalnatém masívu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse.
Složitý členitý terén jsme překonávali pomocí mostů, které patří pro své nádherné pohledy na město
mezi časté turistické cíle. Nejdříve jsme navštívili Katedrálu Notre–Dame, římskokatolickou
katedrálu založenou v roce 1913. V kryptě katedrály se nacházejí hroby členů velkovévodské
rodiny v čele s českým králem Janem Lucemburským. Nemohli jsme vynechat ani velkovévodský
palác a zastávku u pamětní desky českého studenta Jana Palacha na náměstí Place d´Armes. Ušli
jsme 13154 kroků, což je téměř 10 km. Po návratu do autobusu nás čekalo vyhodnocení materiálů,
které žáci průběžně vyplňovali po celou dobu poznávacího zájezdu a závěrečná cesta přes Německo
do České republiky.

