
  

 
Termín: 3. - 9. 10. 2015                    Číslo zájezdu: 289-2027              Cena: 8 600,- Kč 

 

CORNWALL - ZAPOMENUTÁ ZEMĚ 
 

1. DEN: CESTA DO BELGIE 

Odjezd od budovy školy ve večerních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN do Belgie s potřebnými zastávkami. 
 

2. DEN: BRUSEL, BRUGGY 

Ráno příjezd do Belgie. Dopolední zastavení v Bruselu u Atomia - možnost prohlídky. Návštěva půvabného 
historického města Bruggy. Procházka malebným historickým městem s kanály, velkým tržištěm, zvonicí Belfort  
a krásným Hradním náměstím. Možnost vyhlídkové jízdy na lodičkách po kanálech. Nocleh v hotelu v blízkosti 
francouzského přístavu Calais. 
 

3. DEN: CORFE CASTLE, EXETER 

Brzký ranní trajekt do Velké Británie do přístavu Dover. Průjezd jižní Anglií, návštěva romantické ruiny hradu Corfe 
Castle. Návštěva bývalého římského přístaviště, dnes živého univerzitního města Exeter, prohlídka gotické katedrály 
s nejdelší spojitou gotickou klenbou na světě. Odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře. 
 

4. DEN: PLYMOUTH, TINTAGEL, DARTMOOR 

Po snídani prohlídka přístavu Plymouth, odkud odplula slavná loď Mayflower do Ameriky. Vyhlídková plavba lodí po 
přístavu, vyhlídka na doky a vojenský přístav. Návštěva dramatických útesů a zříceniny hradu Tintagel, místa spjatého 
s Artušovskými legendami. Průjezd národním parkem Dartmoor. Návštěva vřesovišť, kde podle legendy žil pes 
Baskervilský. Zastavení u několika megalitických monumentů, například u solárního kalendáře Merrivale. Průjezd 
městečkem se slavnou věznicí Princetown, nejstarší kamenný most v oblasti, Postbridge. Návrat na ubytování (jako 
předešlou noc), večeře. 
 

5. DEN: LAND´S END, ST. MICHAEL´S MOUNT, MEN AN TOL 

Po snídani odjezd do nejjihozápadnějšího cípu Británie - do oblasti Land´s End. Zastavení u St. Michael´s Mount, 
kláštera na ostrově, přístupného suchou nohou pouze za odlivu. Přejezd k Land´s End - procházka po útesech 
nejzazšího bodu na jihozápadě Velké Británie. Zastavení u prehistorických monumentů Men an Tol a dolmenu Llanyon 
Quoit. Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře. 
 

6. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER 

Po snídani odjezd do Londýna. Návštěva slavného muzea voskových figurín Madame Tussauds. Přejezd metrem do 
centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Možnost nákupu suvenýrů 
v oblasti Covent Garden nebo Oxford Street. V podvečer možnost jízdy na London Eye (obří kolo postavené v roce 
2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m) a návštěva čínské čtvrti Soho, v případě zájmu večeře 
v typické čínské restauraci. Večer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais. 
 

7. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v podvečerních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 1x ubytování v hotelu typu F1v blízkosti Calais v třílůžkových pokojích 
- 3x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku) 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 65,- GBP a 15,- EUR / studenti a 50,- GBP a 15,- EUR / 

děti do 16 let) 
 

Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 


