
Zájazd do Škótska s LYSSETKAMI v hodnote 900,- €
HISTÓRIA, GOLF, WHISKY, SHOPPING & more...

Zážitková turistika tam, kde sa bežný turista nedostane

∗ Pre odberateľov Lyssetiek a priateľov (rodinu) výhercu je možné dokúpiť si zájazd za výhodnú cenu 600,- €
V cene zájazdu je okrem mnohých zážitkov zahrnuté: spiatočná letenka, ubytovanie s 1/2 penziou, všetky vstupy do 
múzeí a transfery v Škótsku, slovenskí sprievodcovia (Laco a Dávid Smatanovci, Rasťo Štúr), kurz patovania a patovací 
turnaj v St. Andrews, návšteva a jednodňové členstvo v klasickom škótskom golfovom klube so silnou históriou a 
atmosférou. Prosba a upozornenie: do klubu sa nesmie ísť v džínsoch ani v teniskách, tak by sme to mali dodržiavať.

SOBOTA: EAST LOTHIAN
12:40 prílet z Bratislavy do Edinburgu, presun do oblasti East Lothian
13:45 Archie Baird, Gullane: stretnutie s 88 ročným škótskym veterinárom. Keď mu poľnohospodári nemali 
 čím zaplatiť (lebo museli najskôr platiť za osivá a hnojivá), dali mu do zálohy staré golfové palice a 
 Archie má dnes aj vďaka tomu jedno z najlepších historických golfových múzeí na svete. Po ceste do 
 Gullane pôjdeme okolo budovy kde bola pred svojou smrťou väznená Mary Queen of Scott (Mária 
 Stuartovna) a povieme si tam aj o jej neľahkom osude.
14:20 Autom sa vyvezieme na Gullane Hill a pár metrov prejdeme k odpalisku 7. jamky ihriska Gullane No.1, 
 aby sme videli krásu nevídanú: Muirfield, North Berwick Law, Aberlady Bay. Že je to najkraší golfový 
 pohľad na svete tvrdil už pred 120 rokmi Bernard Darwin, prvý golfový novinár, brat známeho Charlesa 
 Darwina, autora evolučnej teórie druhov. Mimochodom, Škótsko dalo svetu veľmi veľa patentov a 
 vynálezov. Len ich mrzí, keď si niekto myslí, že to boli Angličania. Na toto sú veľmi citliví. Aj Fleming 
 (vynálezca penicilínu) bol Škót a nie Angličan. Ku Škótsko - Anglickým vzťahom sa dostaneme neskôr.
14:50 Posilnenie sa v Old Clubhouse som zvolil zámerne, lebo tu som jedol najlepšie pripravenú rybiu 
 polievku na svete. Volá sa “Cullen skink” podľa mestečka Cullen na severovýchode  Škótska. Je to 
 typické škótske jedlo, resp. polievka, ktorá sa podáva ako predjedlo pri slávnostných príležitostiach a 
 skutočne stojí zato ju okoštovať. Viac info: http://britishfood.about.com/od/fishandseafoo1/r/cullenskink.htm 
 Ak bude mať Archie čas, môžeme ho pozvať na jedlo s nami, jeho historky stoja za to. Po jedle nás už 
 čaká presun k Rosslyn Chapel, ale ak nám to čas dovolí, mám pre vás v Musselburgh pripravené ešte 
 jedno prekvapenie, ktoré je dokonca aj zapísané v Guinessovej knihe rekordov.
16:00  prehliadka záhadnej a inšpiratívnej Rosslyn Chapel (svetoznámou sa stala vďaka románu Dana Browna 
 “Da Vinciho kod”) http://www.rosslynchapel.org.uk/timeline.php 
18:00  ubytovanie sa v Best Western Braid Hills Hotel http://www.braidhillshotel.co.uk/ 
18:30  večera v hoteli, počas nej si povieme niektoré zaujímavosti o Edinburghu

BEST WESTERN BRAID HILLS HOTEL 
Náš dočasný domov v Edinburghu 

počas “lyssetkovského” pobytu 

veterinárov v Škótsku:
http://www.braidhillshotel.co.uk/
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19:30  voľný program (večerný Edinburg?) http://www.edinburgh.com/ Kto ešte bude mať dosť síl, môže si 
 ísť vychutnať úžasnú atmosféru starého mesta. Edinburgh inšpiroval mnohých autorov k napísaniu 
 veľmi známych románov a kníh. Za  všetkých spomeniem napr. pani Rowlingovú (Harry Poter) alebo 
 Robert Louis Stevenson (Ostrov pokladov, Dr. Jackyll & Mr. Hyde...), alebo Sir Connan Doyle 
 (Sherlock Holmes)

NEDEĽA: EDINBURG (raňajky a večera v hoteli, inak celý deň strávime v meste) 
Viete že toto mesto je nazývané aj Thessaloniki severu? Ale pozor, je to mesto dvoch tvárí: temné uličky 
starého mesta symbolizujú temné stránky ľudskej mysle a povahy, nové mesto akoby odrážalo vznešené 
myšlienky. Túto dvojtvárnosť výborne zachytil Louis Stevenson v románe “Podivný prípad doktora Jekylla a 
pána Hyda”. Môžeme si dopriať výhliadkovú jazdu v otvorenom “double decker” autobuse a uvidíme panorá-
mu starej aj novej časti mesta a mnohé pamiatky. Vždy Vám povieme výklad vzťahujúci sa k miestam popri 
ktorých budeme prechádzať. V starom meste je dominantný hrad a centrom diania je ulica Royal Mile, ktorá sa 
vinie od Hradu až po Holyrood House Pallace (sídlo britskej kráľovnej). Nové mesto (mimochodom 300 rokov 
staré) má najväčší súbor georgiánskych domov na svete. Je veľa toho, čo sa oplatí vidieť, napr. krásna 
botanická záhrada, kráľovská jachta, výstup na Arthur’s Seat - sopečný kopec s výhľadmi v centre mesta a iné. 

Ja vám z veľkého výberu atrakcií ponúkam 9 miest a vy sami sa rozhodnite pre niektoré z nich:
1, Scotch Whisky Experience: (múzeum whisky s ochutnávkou, veľmi zaujímavé, odporúčam !)
2, Camera Obscura (svet optiky a zrkadiel trochu inak)
3, The Castle (veľa atrakcií na 1 mieste: múzeum falšovania peňazí, cintorín služobných psov...)
4, Scottish Parliament (Škóti sa neustále snažia o samostatnosť, čiastočne sa im to pred pár rokmi podarilo, o 
čom svedčí kontroverzná moderná budova parlamentu od španielskeho architekta. V prípade záujmu sa dá ísť 
dnu. Najnovšie pracujú na referende o odtrhnutí sa od Veľkej Británie).
5, Our Dynamic Earth (veľmi zaujímavé, interaktívne a poučné, o tom, ako vznikol a “funguje” svet, viac info 
nájdete na: http://www.dynamicearth.co.uk/home ).
6, Holyroodhouse Palace (sídlo anglickej kráľovnej počas jej pobytu v Škótsku, sprístupnené verejnosti).
7, Shopping: na Princes Street, George Street a v St. James shopping mall nájdete všetky značky 
8, Calton Hill Krásne výhľady na celý Edinburg, záliv Firth of Forth, East Lothian aj Kingdom of Fife (St. 
Andrews). Jeden z najstarších verejných parkov v UK a má viacero monumentov.
9. Mary Kings Close je mesto pod mestom (vstup z Royal Mile) a na mieste spoznáte jeho “story”.
Určite Vám však ukážem ešte  George Herriot Schoool a susedný cintorín Greyfriars Kirk a poviem vám 
tam hrôzostrašný príbeh vzťahujúci sa k tomuto miestu. Bez srandy, je tu vedecky zdokumentovaných najviac 
paranormálnych javov na svete. Aby sme to “rozchodili” pozrieme si tam aj hrob najvernejšieho psíka na svete 
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a nazrieme do kaviarne Elephant House, kde bol napísaný prvý diel Harryho Pottera. http://
go360edinburgh.co.uk/ http://www.edinburgh.com/

PONDELOK: ST. ANDREWS, FIFE       http://www.standrews.org.uk/home.aspx                 http://www.st-andrews.ac.uk/
Dnes je náš veľký deň: hneď po raňajkách sa presúvame na celodenný výlet do mestečka študentov a golfistov. 

Úžasnú atmosféru mestečka tu zanechal nielen Sv. Andrej (po ňom je mesto aj pomenované, predtým sa volalo 
Kirllrymont), ale aj Old Tom Morris, človek s veľkým srdcom, o ktorom si toho na mieste pohovoríme viac a 
dokonca sa dostaneme do klubu ktorý založil a kde sa žiadny bežný turista nedostane. My tam však spolu 
zažijeme pravú klubovú atmosféru, akú si možno vychutnať len v Spojenom Kráľovstve. Nechajte sa 
prekvapiť, alebo si pozrite čo vás čaká kliknutím na tento link: http://www.youtube.com/watch?
v=ZToHm4oP_E4 
Cestou z Edinburghu do St. Andrews budeme prechádzať ponad morský záliv Firth of Forth a uvidíme Forth 
Railway Bridge - železničný most, ktorý bol vyhlásený v svojej dobe za jeden z technologických divov sveta 
http://en.wikipedia.org/wiki/Forth_Bridge

St. Andrews bolo v minulosti vyhľadávaným pútnym miestom kvôli pozostatkom svätého Andreja, ktoré sem 
boli prenesené. Dodnes je miestom kde Škóti radi slávia najdôležitejšie životné udalosti (svadby, životné 
jubileá...). Dnes je skutočnou “Mekkou” golfu a študenstkého života. Má 14 tisíc obyvateľov a z toho polovica 
sú registrovaní golfisti (tí ostatní sú možno neregistrovaní :-). Čo sa univerzity týka, tak St. Andrews University 
je treťou najstaršou univerzitou v anglicky hovoriacom svete a študovalo tu veľa známych ľudí a objaviteľov, 
neskorších držiteľov Nobelovej ceny. Okrem iných aj princ William a Kate Middleton. Celé mestečko je 
popretkávané univerzitnými budovami. Veľmi zaujímavé je Museum of St. Andrews University, kde sa toho 
dozvieme oveľa viac. Pamätáte sa na zahajovací ceremoniál letných olympijských hier? Keď Mr. Been bežal po 
pláži “West Sand” v St. Andrews, parodoval film nakrútený podľa skutočnej udalost. Tá pláž je úzasná, žiaľ my 
nie sme tak otužilí ako škóti, preto si aspoň namočíme členky. Keď tam bol so mnou Šarkan (Peter Novák), tak 
sme boli po kolená vo vode, ale pán Lasica tejto možnosti okúpať sa 3x odolal. Klíma je síce v Škótsku vďaka 
Golfskému prúdu mimoriadne priaznivá (v zime tu nepoznajú mínusové teploty a v lete ich netrápia horúčavy), 

Študenti po promóciách na móle v zálive East Sand a logo Univerzity St. Andrews
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ale pre nás je predsa len 19°C v lete na kúpanie v Severnom ľadovom oceáne trochu málo :-) Najviac sa o 
mestečku dozvieme v múzeu pri ruinách starovekej katedrály a potom v strede mesta v Museum of St. Andrews 
(foto dolu). http://www.st-andrews.ac.uk/musa/       http://www.visitstandrews.com/do/places-to-visit/museums/st-andrews-museum-2/ 

Priamo v mestečku je 7 golfových ihrísk a na najslávnejšom z nich - Old Course - sa hráva od roku 1860 
najstarší golfový turnaj na svete, “The Open” (niekedy nazývaný aj British Open). Tieto slávne ihriská však 

nevlastní žiadny súkromný golfový klub (tak ako u nás), ale sú verejné (public) ihriská a obyvatelia mestečka 
majú na nich celoročne hru golfu zdarma. Toto znie ako sen pre zvysok sveta, lebo hrať na Old Course je snom 
každého golfistu a ak sa mu tento sen raz v živote splní, stojí ho jedna hra 160 GBP. Pri prvom odpalisku Old 
Course je budova Royal & Ancient Golf Club, organizácie ktorá riadi pravidlá golfu a organizovanie turnajov 
na celom svete. A hneď neďaleko je Ladies Golf Club so svojím Himalaya putting greenom s 18 jamkami. Tu si 
aj negolfisti môžu vyskúšať turnaj v patovaní (patovanie = posledný úder v golfe ktorým hráč dostane loptičku 
do jamky). No a samozrejme, že si tu v patovaní zasúťažíme aj my! Nemusíte sa toho báť, je to podobné ako 
hrať minigolf. Ale verte, že málokto sa môže pochváliť tým, že hral golf v St. Andrews. No a keď už tam 
budeme, odfotíme sa na tisícročnom Swilcan Bridge - najčastejšie fotografované miesto vo svete golfu.
Na záver sa pozrieme, ako v takomto malom škótskom mestečku vypadá veterinárna klinika. Po ceste naspäť sa 
zastavíme v Anstruther - malebnom rybárskom mestečku preslávenom tým, že je tam najznámejšia Fish & 
Chips reštaurácia na svete. Samozrejme že tieto lokálne a typicky ostrovné rybie špeciality (spolu s dobrým 
vínkom) okoštujeme (budeme to mať miesto večere, lebo do hotela dorazíme okolo 21:00). 
            http://www.anstrutherfishbar.co.uk/                                    http://www.undiscoveredscotland.co.uk/anstruther/anstruther/

UTOROK: Smútok a slzy pre plač. Zavčas ráno totiž odchádzame na letisko a okolo 10:00 prilietame do 
Bratislavy. Verím že Škótsko vás nadchne rovnako ako mňa a nebude to náš posledný výlet.
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