
BRITSKÉ OSTROVY

SRDCEM SEVERNÍ ANGLIE NA KOLE  
POBŘEŽÍ A VNITROZEMÍ YORKSHIRU

• Nedotčená příroda vřesovišť,  
město York

• Perfektní cyklostezky po trase 
bývalých železnic

• Přejezdy z kempu do kempu
Pojedeme po silničkách 
náhorních plošin Yorkshire 
Dales a North York Moors, 
stejně jako cyklostezkami 
po trase bývalých železnic. 
Tyto cyklostezky vedené 
zcela mimo provoz a s 
naprosto mizivým sklonem 
nám umožní vychutnat 
plně okolní krajinu.Severní 
Anglie nabízí krajinu 
podobnou té skotské, jak 
vzhledem, tak historií, 
rozdílem je pouze fakt, že zdejší krajinu pustošil skotský meč a barvila krev 
Angličanů. 
Milovníky chrámů ohromí krom toho přírodního ruiny velikých opatství 
Rievaulx, Jervaux či Whitby, katedrála v Yorku či bezpočet hradů a jejich 
zřícenin.
Cestu tam i zpět přes kanál La Manche absolvujeme v pohodlí postelí v 
kajutách nočního trajektu (11 hodin).

1. Brzký ranní odjezd z Prahy přes Německo do Rotterdamu, nalodění na 
trajekt. Nočním trajektem do Kingston upon Hull.
2. Ranní příjezd do Kingston upon Hull, vyložení kol, první anglické 
kilometry pro rozhýbání těla od pobřeží mírně zvlněnou krajinou do 
vnitrozemí.
3. Po stezce vedoucí po tělese bývalé železnice přes Selby venkovskou 
krajinou do metropole severu - Yorku.
4. Volný den v Yorku - prohlídka místních krás: staré město, hrad, York 
Minster...
5. Na kole po silničkách na severovýchod do podhůří vřesovišť a první  
částí North York Moors na pobřeží do Scarborough.
6. Po trase pobřežní železnice, s vyhlídkami jak na moře, tak na okolní  
krajinu, na sever přes Robin Hood´s Bay do města kapitána Cooka -  
Whitby.
7. Znovu do vnitrozemí - po náhorní plošině Egton High Moor do Rosdale 
abbey a dále k cisterciáckému opatství Rievaulx Abbey.
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8. Thirsk - město zvěrolékaře Herriota; okruh přes nejkrásnější vyhlídku 
Anglie - White Horse.
9. Po silničkách Yorkshire Dales kolem Jervaux Abbey ke kanálu 
spojujícímu Liverpool a Leeds.
10. Po silničkách a cyklostezkách k jihu do podhůří Pennin v Peak 
District.
11. Cesta na východ po odstrojené železnici a podél dalšího z mnoha 
místních kanálů směrem k pobřeží.
12. – 13. Poslední cyklistika po okolí, odpoledne naložení kol, busem do 
Kingston upon Hull, nalodění na trajekt, nočním trajektem do Rotterdamu.  
Přejezd Evropy, návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.
 Obj. č. Termín Cena (Kč) Poznámka  

437116371 2. – 14. 9.  15 990

V ceně zahrnuto: ubytování, průvodce, doprava autobusem s cyklovlekem, 
fotokopie map, trajekt, 10x polopenze, pojištění.

Průvodce: Prokop Jouza a Štěpán Jiras.
Povrch a profil: asfalt, kvalitní šotolina cyklostezek, profil cyklostezek 
rovinatý, plošiny kopcovité.
Nástupní místa: Praha, Beroun, Plzeň.
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