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Expedice Skotang 2016 
… do Skotska a Anglie jinak a jinam než všichni 
 

26. 8. – 4. 9. 2016 (pá – ne, 10 dnů a 9 nocí pro 18 účastníků) 

Pomezí Anglie a Skotska, kam směřuje naše expedice, má jedinečný ráz. Ten vychází 
ze zdejší krajiny, jejích zdrojů a historie, které také utvářely zdejší lid. Odnepaměti 
zde existovala více či méně pomyslná dělicí čára mezi skotským jihem a anglickým 
severem. Regionální hrdost zdejších obyvatel je velmi silná a každou oblast 
charakterizuje osobitá architektura, v každém zákoutí této nadmíru příjemné části 
Velké Británie objevíme malebnou a neobyčejně rozmanitou krajinu protkanou 
stopami bohaté historie. A také lidi s náručí otevřenou návštěvníkům odjinud. 

Co všechno zažijeme a uvidíme? V plánu máme… 

 cestování minibusem pro 18 výletníků a řidiče 

 zastavení v Amsterdamu, malebném hlavním městě Nizozemí na řece Amstel, 

proslulém kosmopolitní atmosférou 

 noční plavbu trajektem Severním mořem z kontinentu na sever Anglie a zpět 

 bydlení nadosah přírodě u milých lidí a ve stylovém prostředí, ve staré kamenné 
vesnické škole a panském domě u jezera 

 celý den v Edinburghu, hlavním městě Skotska a jednom z nejkrásnějších hlavních 
měst Evropy. Objevíme jedinečné středověké a georgiánské čtvrti, projdeme se po 
Royal Mile, vystoupáme k vyhaslé sopce Artušovo sedlo, navštívíme sídlo královské 

rodiny i středověký hrad 

 porovnáme přímořskou atmosféru východního a západního pobřeží Velké Británie, 
na pěších výletech budeme zblízka pozorovat faunu a flóru v národním parku 

Northumberland i v jezerní krajině Lake Districtu  

 objevíme ruiny středověkých opatství (Kelso, Jedburgh) i staré hrady tyčící se nad 
krajinou, svatý ostrov Lindisfarne a další zajímavosti, které nás donutí se sem opět 
vrátit 

 užijeme si ducha skotských a anglických městeček, ochutnáme skotskou 

a anglickou kuchyni, navštívíme palírnu skotské whisky a možná i anglický pivovar 
a budeme se snažit načichnout způsobem života místních obyvatel 

… a jak to tak u nás bývá, cestou nás napadnou další místa a věci, které zkrátka 
musíme vidět – a taky je uvidíme. Očekávejte proto naprosto jedinečnou akci!  
 

Jak tam pojedeme? Minibusem s profesionálními řidiči z Olomouce přes Německo 

do nizozemského Amsterdamu, odtud námořním trajektem do severoanglického 
přístavu Newcastle-upon-Tyne a po pevnině opět minibusem. Během pobytu na 
pevnině počítejte i s kratší či delší turistikou. Za týden a něco pojedeme opět stejnou 
cestou i způsobem zpět. 
 

Pokračování na druhé straně… 
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Kde a jak budeme bydlet?   Na cestě z Olomouce do Amsterdamu nás čeká noční přejezd minibusem. Následuje 

jedna noc na trajektu s ubytováním v kajutách v podpalubí. Na britské pevnině budeme bydlet na východním pobřeží 
3 noci v domě skotských Přátel přírody Kirk Yetholm Friends of Nature House v Kelso (vícelůžkové pokoje, společné 
sprchy a toalety), následně přejedeme na západní pobřeží Anglie a zde strávíme 3 noci u jezera v neziskovém hostelu 
Derwentwater Independent v Keswicku (vícelůžkové pokoje, společné sprchy a toalety). Na zpáteční cestě na 
evropskou pevninu opět strávíme noc na trajektu a z Amsterdamu pojedeme do Olomouce, kam přijedeme někdy 
kolem půlnoci. 
 

Jak to bude s jídlem? Cena akce neobsahuje stravování. Na trajektu můžeme zájemcům za příplatek zajistit večeři 

nebo snídani. V obou hostelech je možno si uvařit z vlastních zásob v samoobslužné kuchyni. V Kelso se dá jít do 
několika hospůdek, v hostelu Derwentwater můžeme za příplatek zajistit zájemcům snídaně, obědové balíčky a večeře 
- klidně i jen něco z toho. Hostel je vyhlášen kvalitní kuchyní z místních surovin. 

Jinak doporučujeme nevozit si balíky jídla z domu, ceny potravin v britském Tesku jsou srovnatelné s našimi a lépe se 
vaří z čerstvých surovin. 
 

 
 
 

Kolik to bude stát? 12 950 Kč pro členy spolku Přátelé přírody z. s., nečlen připlatí 200 Kč. Cena zahrnuje 

dopravu fungl novým minibusem po celou dobu akce, 2× 16hodinovou plavbu trajektem s ubytováním, 6× ubytování 
v hostelu. Cena nezahrnuje vstupné do památek a atrakcí a stravu, tu lze domluvit za příplatek – viz výše. V případě 
nepříznivé změny kurzu nebo cen může být cena akce navýšena až o 15 %. 
 

Storno podmínky: Při odhlášení  40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny, pokud účastník za sebe 
nesežene náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud sám účastník za sebe sežene náhradníka. 
  

Jak se přihlásit? Vyplňte přihlašovadlo na www.malaliska.cz/skotang a počkejte na potvrzení rezervace. 

Následně zaplaťte zálohu 3 000 Kč na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 160826. Teprve připsáním zálohy na náš 

účet je účastník přihlášen. Doplatek ceny uhraďte nejpozději do 15. 6. 2016. Lze si také domluvit, že vás budeme 

vyzývat ke splátkám (k 20. 2., 20. 4. a 15. 6. 2016). 

Bude setkání účastníků? Ano, setkání účastníků ještě před akcí plánujeme na 

čtvrtek 16. června 2016, 18:00 Fox club – Javoříčská 2, Olomouc. 
 

Těší se na vás vedoucí akce Hynek Pečinka a Marta Perůtková.  
Pokud vás cokoli zajímá, kontaktujte je na níže uvedeném telefonu či e-mailu.  

Po čtyřech letech se vracíme… 

Zájezd do Skotska už jednou náš spolek 
organizoval, a to v létě 2012. Stejně jako 

tentokrát, i tehdy jsme s sebou vzali 18 
účastníků, se kterými jsme projeli Skotsko 

křížem krážem. Tak se to dělá, když si 
myslíte, že jste někde poprvé a naposled.  

Tentokrát ale už víme, že naposled 
rozhodně nejedeme. Proto jsme si dovolili 

tento výjezd pojmout volněji. Raději 
vidět méně míst, ale za to pořádně, 

raději méně jezdit a víc chodit a méně 
spěchat a mít čas se déle zastavit.   

Na fotky z roku 2012 se můžete podívat 
na http://goo.gl/U9fKgh a Skotský deník 

si stáhnout z www.malaliska.cz/publikace 
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