
MĚSTA A PŘÍRODNÍ SCENÉRIE V HRABSTVÍ YORKSHIRE S VÝLETEM DO 

LIVERPOOLU A ZASTÁVKOU V AMSTERDAMU A LUCEMBURKU 

(program je orientační a může být pozměněn) 

Amsterdam, York, NP Yorksihre Dales, Whitby, Flamborough cliffs, Liverpool, Lucemburk 

1. den: odjezd od školy v pozdějších odpoledních hodinách přes SRN do Nizozemska.  

2. den: ráno příjezd do AMSTERDAMU – celodenní prohlídka malebné holandské metropole 

protkané vodními kanály dle přání skupiny. Navečer krátký přejezd do přístavu v ROTTERDAM, odkud 

pokračujeme nočním trajektem do anglického města HULL. Ubytování ve 4-lůžkových kajutách se 

snídaní. 

3. den: po vylodění jen asi hodinu a půl cesty autobusem do historického města YORK – centrum 

největšího tradičního anglického hrabství YORKSHIRE. Nenáročná procházka historickou částí kolem 

nejvýznamnějších památek. V odpoledních hodinách naším autobusem na předměstí STAMFORD 

BRIDGE, kde se setkáme s hostitelskými rodinami. Ubytování, večeře. 

4. den: snídaně, transfer na místo srazu, celodenní výlet do vyhledávaného národního parku 

YORKSHIRE DALES NATIONAL PARK. Nenáročná turistika/procházka po jedné z místních vyhlášených 

tras v oblasti údolních jezer, kolem ruin typických kamenných staveb s nádhernými výhledy. Návrat 

na ubytování, večeře. (v případě nepříznivých podmínek náhradní program). 

5. den: snídaně, transfer na místo srazu. Dnešní den strávíme na východním pobřeží Anglie, kam 

dorazíme naším autobusem po průjezdu dalším z místních národních parků NORTH YORK MOORS 

NATIONAL PARK. Naší první zastávkou bude kouzelné městečko WHITBY, jehož panorama 

kombinující ústí řeky ESK, nábřeží lemované typickou anglickou zástavbou a ruinami opatství WHITBY 

ABBEY tyčící se a útesu nad městem patří k nejhezčím pohledům nejen ve střední Anglii. Po 

nenáročné procházce místními uličkami se po pobřeží přesuneme na jih do města SCARBOROUGH, 

kde navštívíme historický stejnojmenný hrad z 12. století včetně přilehlých obranných opevnění. Na 

závěr dne se ještě přesuneme na pevninský výběžek FLAMBOURGH, kde se projdeme po útesech 

strmě spadajících do moře. Procházka (na přání skupiny případně jen zastávky naším autobusem na 

více místech) nabídne fascinující a nezapomenutelné pohledy. Poté již návrat na ubytování a večeře. 

6. den: snídaně, transfer na místo srazu v brzkých ranních hodinách. Přejezd na západní pobřeží do 

světoznámého města LIVERPOOL na břehu IRSKÉHO MOŘE. Prohlídku zahájíme v typických uličkách 

Liverpoolu – na MATHEW STREET, v kulturním centru města uvidíme i THE CAVERN CLUB, kde kapela 

BEATLES započala svou dráhu. Uvidíme i místní chrám CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST. V MERITIME 

MUSEUM pak nahlédneme do bohaté námořní historie města – součástí muzea je i stálá expozice 

slavného parníku TITANIC, pro něhož byl Liverpool domovským přístavem. Pravou atmosféru dodají i 

všudypřítomné budovy bývalých loděnic a doků. Dále pokračujeme do městského muzea, kde mimo 

jiné shlédneme i expozici o již zmíněné hudební skupině BEATLES. Na přání skupiny a dle časových 

možností bude do programu zařazena projížďka lodí po deltě řeky MERSEY na poloostrov WALLASEY, 

která nabídne neopakovatelné pohledy na celé město. Navečer odjezd přes centrální Anglii až do 

FOLKESTONE, odkud EUROTUNNELEM do Francie. 

7. den: cesta přes Francii, Belgii, zastávka v LUCEMBURSKU ve městě LUCEMBURK, a SRN do ČR. 

Příjezd ke škole v pozdějších odpoledních hodinách. 

 


