
 
KCOROCZNY ZAJAZD DO SZKOCJI DLA ZWYCIĘZCÓW Z LYSSETKAMI 

St. Andrews, Edinburgh, historia, whisky, golf & więcej...   
Podróż pełna przeżyć do miejsc, gdzie zwykły turysta nie ma możliwości dostępu. 

Gdyby podczas historycznego pierwszego zamówienia Lyssetek w 1997 roku urodziło się dziecko, dziś byłby to prawie dorosły 
człowiek.Lyssetky są obecne na rynku już od 18 lat i zawsze weterynarzom w Słowacji, Czechach, Polski i innych krajów starały się 
dostarczyć czegoś nowego i być czymś więcej niż tylko zwykłym dostawcą. Jedną z najpopularniejszych imprez organizowanych przez 
Lyssetky jest losowanie nagród, w którym mogą wziąć udział odbiorcy i w którym pierwszą nagrodą jest niepowtarzalny i bogaty w 
niesamowite przeżycia zajazd do Szkocji. Od 2013 roku byliśmy razem z Państwem w Szkocji już trzy razy i tradycję tą zamierzamy 
kontynuować. Tutaj znajduje się krótkie podsumowanie tego co każdy może z nami przeżyć w Szkocji. Gwarantem świetnego 
programu jest MVDr. Laco Smatana, który w Szkocji czuje się jak w swoim domu i zaprowadzi Was do miejsc, które zwykły turysta 
nie ma możliwości zobaczyć… 

    Turystyka pełna przeżyć… 
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BEST WESTERN BRAID HILLS HOTEL          
Nasz tymczasowy szkocki dom: 

http://www.braidhillshotel.co.uk/

  Edinburgh - inny świat 
Inspirująca stolica Szkocji, nazywna także Atenami Północy, oferuje nie tylko storoczną historię i unikatowe 
zabytki, ale także kosmopolityczny styl życia, czarujące zakątki, dudniące puby i wyśmienite restauracje, a to 
wszystko w przepięknej okolicy pełnej panoramicznych widoków. Ale uwaga, jest to miasto o dwóch 
twarzach: ciemne uliczki starego miasta symbolizujące ciemne strony ludzkiego umysłu i charakteru, oraz 
nowe miasto jak gdyby odzwierciedlające wzniosłe idee. Te dwie cechy doskonale uchwycił Robert Louis 
Stevenson w powieści “Dziwny przypadek doktora Jekylla i pana Hyda”.

Nasze zajazdy, które organizujemy dla zwycięzców konkursu “Do Szkocji z Lyssetkami”, a które można także zakupić 
indywidualnie, to trzy noce i co najmniej trzy dni pełne niezapomnianych przeżyć, podczas których skupiamy się na 
trzech pięknych obszarach Szkocji – stolicy Edinburghu, wiejskim obszarze morskim East Lothian, czarującym 
miasteczku St Andrews – golf i studia wyższe. Miłym dodatkiem jest zwiedzanie sławnej Rosslyn Chapel, lub 
wycieczka do fabryki produkującej prawdziwą whisky.  

W wycieczce jest także powrotny bilet lotniczy do Edinburghu, wygodny transport autem podczas całej wycieczki, 
zakwaterowanie w romantycznym Hotelu Braid Hills z widokiem na stolicę wraz ze śniadaniem, wspólne kolacje 
zawsze w innym miejscu, wejście do dwóch muzeów według własnego wyboru, doskonali przewodnicy i wejście do 
miejsc, które byście  sami nie mogli zobaczyć. Bonusem jest zawsze doskonały nastrój oraz golf, w którego zagramy 
bezpośrednio w kraju skąd pochodzi. 

Zwiedzanie miasta rozpoczynamy zawsze od wejścia na szczyt Arthur’s Seat, jedneg z siedmiu szczytów znajdujących 
się dookoła Edinburghu, który jest pochodzenia wulkanicznego. Ostatnia erupcja wulkanu była przed 340 milionami lat. 
Dziś oferuje kawałek dzikiej przyrody w środku miasta i zapierające dech w piersiach widoki nie tylko na Edinburgh, 
ale także na morze i pobliski zalew Firth of Forth, którego strony łączą dwa unikatowe mosty - Forth Road Bridge i 
Forth Rail Bridge. Po zejściu ze szczytu rozpoczynamy dalszą wędrówkę od Pałacu Holyrood – który jest siedzibą 
królów szkockich i szkocką oficjalną rezydencją Jej Wysokości – Królowej. 

http://www.braidhillshotel.co.uk
http://www.braidhillshotel.co.uk
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Od pałacu królewskiego udajemy się najstarszą ulicą w mieście - Royal Mile aż w kierunku Edinburgh Castle, a więc 
majestatycznego zamku, który dominuje nad całym miastem. Podczas zwiedzania mijamy skarby szkockiej historii – 
niektóre nowsze, jak na przykład kontrowersyjny budynek Parlamentu Szkociego lub starsze, liczne muzea, kościoły i 
straszące cmentarze. Przy jednym z nich zatrzymamy się i może nawet spotkamy Ducha krwawego Mackenziego, który 
tam straszy do dziś. Na pewno napijemy się kawy w sławnej Elephant Café, gdzie Joanne Kathleen Rowling pisała 
Harryho Pottera, lub sławnej Scotch Whisky Experience, gdzie dowiecie się, jak produkuje się ten wyjątkowy trunek, a 
wycieczkę zakończymy degustacją tych najlepszych gatunków.  

Dla kochających zakupy doskonałym miejscem jest ulica Princess street, która dzieli stare i nowe miasto. Zrelaksujemy 
się w pobliskich przepięknych ogrodach, lub jednej z setek karczm, gdzie oprócz doskonałych leżakowanych piw i 
tysięcy rodzajów whisky, także kuchnia jest wyśmienita. Jeśli to nam nie wystarczy, to czekają na nas dziesiątki 
różnych muzeów, jacht królewki Britannia, ogród botaniczny czy ZOO z największą populacją pingwinów na świecie. 
Z pewnością zakochacie się w Edinburghu, a możliwości jak spędzić dzień jest bardzo wiele. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie… 

  Tajemnicza Rosslyn Chapel 
Nie musicie czytać Kodu 
Leonarda da Vinci 
autorstwa Dana Browna, 
abyście pokochali 
magiczną Rosslyn Chapel 
-  kapliczkę pełną 
tajemniczych rebusów i 
symboli.  

Przystanek w 
tajemniczym miejscu jest 
częścią naszej wycieczki i 
z pewnością oczaruje 
każdego, kto tu 
przyjedzie. 

Kaplica ta została wybudowana w XV wieku i jest nie tylko miejscem uwielbienia, ale także dużą składnicą 
wyjątkowych historii, zgadywanek i przesłań. Jej zwiedzenie to dla każdego ogromne przeżycie. 
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  St.Andrews
Jedną z najlepszych atrakcji podczas naszych wycieczek do Szkocji jest 
całodniowa   wycieczka do miasteczka St.Andrews, oddalonego zaledwie 1,5 
godziny jazdy samochodem od Edinburghu. Przejedziemy przez zalew Firth 
of  Forth i przez Forth Road Bridge, skąd mamy doskonały widok na unikat 
budowlany - jeden z największych mostów kolejowych na świecie, sławny 
Forth  Rail Bridge pochodzący z 1883 r., do budowy której zużyto 10 razy 
więcej stali niż na Wieżę Eiffla w Paryżu. Most jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych budowli szkockich, pod patronatem UNESCO.  

St. Andrews to nie tylko miasto studentów, gdzie znajduje się trzeci najstarszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii, ale także mekka 
golfu. Pierwotnie miasto to było miejscem pielgrzymek, w którym znajdowały się relikwie św. Andrzeja – patrona Szkocji. 
Starożytna katedra została wprawdzie podczas reformacji zniszczona, a dzisiaj pozostały po niej tylko ruiny, ale miasteczko 
pozostaje do dnia dzisiejszego miejscem, gdzie Szkoci chętnie obchodzą swoje uroczystości rodzinne, np. wesela i jubileusze.  

Z 14 000 mieszkańców połowa to zarejestrowani golfiści, a dla poozostałej połowy jest to hobby. Do najsławniejszych 
studentów lokalnego uniwersytetu zdecydowanie należy Książę William i jego małżonka Kate, z którą właśnie tutaj się poznali. 
Całe miasteczko otaczają budynki uniwersyteckie. 

Zdecydowanie razem musimy odwiedzić kaplicę uniwerytecką, gdzie studenci na końcu kształcenia 
otrzymują dyplomy, a potem będziemy kontynuować naszą wycieczkę po wybrzeżu w kierunku zamku i ruin 
katedry. W drodze powrotnej przejdziemy przez centrum miasta i z pewnością zatrzymamy się na dobrą kawę 
i ciastko w miejscowych kawiarniach studenckich. Proszę sięgnąć pamięcią do ceremonii otwarcia Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie, podczas której Mr.Bean biegał po plaży. To była plaża West Sand, którą także 
pójdziemy obejrzeć. 
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Punktem kulminacyjnym tego dnia jest patowanie, czyli toczenie piłeczki golfowej po Greenie na Himalaya 
putting zaraz obok prestiżowego St Andrews Old Course, gdzie zagranie w golfa w tym miejscu jest 
marzeniem każdego golfisty. Konkurs, komu uda się trafić piłeczkę do dołka zawsze poprzedza wiele 
zabawnych momentów i wszyscy uczestnicy naszych wycieczek nie znajdują słów, aby opisać tak wspaniałą 
atrakcję. Nagrodą za grę będzie wizyta w prawdziwym klubie prestiżowego St Andrews New Club, którego 
jesteśmy członkiem i dzięki temu nie tylko będziemy podziwiali wspaniałą atmosferę z unikatowymi 
widokami, ale także zjemy lekki obiad i napijemy się doskonałej klubowej whisky. Odpoczęci udamy się 
zagrać w golfa i zobaczymy, kogo wśród uczestników zachwyci najbardziej ta dyscyplina sportu. 

Przed wyjazdem z St Andrews staniemy wszyscy do wspólnego zdjęcia na małym mostku, który stanowi część boiska 
Old Course i posiada tutuł najbardziej fotografowanego miejsca golfowego na świecie.  

Po wyczerpującym dniu uzupełnimy kalorie, gdzie w drodze powrotnej do Edinburghu zatrzymamy się w malowniczej 
wiosce Anstruther, zjemy kolację przyrządzoną ze świeżo złapanych ryb w najlepszej restauracji Fish&Chips w Anglii, 
która otrzymane wyróżnienie  obroniła kilka lat z rzędu. Następnie powrócimy z powrotem do hotelu podróżująć po 
pięknych i malowniczych wioskach. 

  East Lothian – szkocka prowincja golfowa 

Wycieczka do szkockiej prowincji rozpoczyna się w Gullanie, gdzie regularnie spotykamy się z 
Archie Bairdom, 90-letni weterynarz, który nie tylko podzieli się z nami swoimi przeżyciami, 
ale także pokaże nam swoje unikatowe muzeum golfowe. Gdy lokalni farmerzy nie mieli mu 
jako weterynarzowi czym zapłacić, dali mu pod zastaw stare kije golfowe i różne przedmioty, 
dzięki czemu Archie posiada jedyną tak bogatą kolekcję przedmiotów golfowych. W pobliżu 
znajduje się boisko Gullane Hill, jego siódmy dołek to podobno najpiękniejszy golfowy widok 
w Szkocji, przynajmniej według Bernarda Darwina, brata sławnego Charlesa - autora teorii 
ewolucji.  

Pobliskie miasteczko North Berrick ma charakter portu śródziemnomorskiego i prawdą jest, że 
nam podczas niektórych pobytów udało się wskoczyć do morza i przynajmniej wymoczyć nogi. 
Głód zaspokoimy w klubie dalszego boiska golfowego, gdzie robią Cullen Skink, a więc 
doskonałą zupę rybną, typową dla Szkocji.  
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Szkocja to przepiękny kraj i cieszymy się, że możemy podzielić się naszą pasją razem z Wami. Na tych wycieczkach 
spotkają się weterynarze, ich członkowie rodzin lub przyjaciele. Nie są to tylko wspaniałe zabytki i piękne scenerie, 
które w Szkocji zobaczymy, ale także zawiązywane są tutaj nowe kontakty. Nieodłączną część stanowią odwiedziny 
lokalnych karczm czy restauracji, gdzie przy doskonałym jedzeniu i jeszcze lepszym piciu wyzwala się dobry nastrój i 
humor.  

Wyjazd ten jest przede wszystkim skierowany dla odbiorców Lyssetek jako podziękowanie za lojalność. Każdy 
zwycięzca ma także możliwość wziąć ze sobą w korzystnej cenie przyjaciół lub członka rodziny. Do wyjazdu może 
jednak zgłosić się ktokolwiek, kto pragnie odwiedzić  Szkocję i chce tam jechać z ludźmi, którzy kochają ten kraj i 
dobrze go znają.   

Wyjazdy organizujemy co roku w miesiącach letnich od maja do lipca, a program wyjazdu możemy dostosować tak, 
aby każdy był maksymalnie zadowolony. Wspomnienia z wszystkich naszych dotychczasowych wyjazdów są 
niezapomniane, a my już teraz nie możemy doczekać się dalszych podróży do Szkocji razem z Wami...  

MVDr. Laco Smatana i zespół Lyssetky 


