HRABSTVÍ CORNWALL A ANGLICKÁ RIVIÉRA

7 490 Kč
»

program č. VB10
termín: 6denní, dle přání klienta
a kapacitních možností
Plymouth - Land’s End - Tintagel Castle
- Portsmouth - Londýn
1. den - v odpoledních hodinách odjezd od školy,
přejezd přes Německo a Francii
2. den - příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, prohlídka LONDÝNA - procházka
parkem na Greenwichi kolem nultého poledníku,
plavba lodí po Temži do čtvrti Westminster (cestou uvidíme Shakespearovo Globe Theatre, Tower of London, Tower Bridge), pěší okruh - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey,
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží),
Piccadilly Circus, China Town, dle zájmu projížďka na London Eye - největší vyhlídkové kolo v
Evropě, noční přejezd do hrabství CORNWALL
3. den - nejjižnější cíp Britských ostrovů LAND’S
END, návštěva přírodního divadla vytesaného
do skály MINACK THEATRE (překrásná vyhlídka na záliv Porthcurno), dle časových možností
zastávka v jednom z nejhezčích britských letovisek
ST. IVES, návštěva TINTAGEL CASTLE - zříceniny legendárního hradu krále Artuše, odjezd
na ubytování
4. den - průjezd národním parkem DARTMOORSKÁ BLATA (žijí zde divocí poníci) do přístavního
města PLYMOUTH - procházka přístavem, návštěva
Aquaria, odjezd do oblasti ANGLICKÉ RIVIÉRY (kouzelné městečko DARTMOUTH, návštěva
Dartmouth Castle, letovisko TORQUAY s promenádou lemovanou palmami), návrat na ubytování
5. den - odjezd do bývalého námořního přístavu
PORTSMOUTH - okružní plavba přístavem,
dle zájmu výjezd na vyhlídkovou věž ve tvaru
plachty Spinnaker Tower, prohlídka některé z historických lodí HMS Victory, Mary Rose, Warrior,
či válečné ponorky HMS Alliance, večer odjezd
zpět do ČR
6. den - ve večerních hodinách návrat zpět na místo
odjezdu

Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)
přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)
přepravu přes kanál La Manche (obousměrně trajekt,
nebo Eurotunnel - dle kapacitních možností)
2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí
(snídaně, obědový balíček, večeře)
dopravu studentů na místo srazu hostitelskou rodinou
služby průvodce
mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
zákonné pojištění proti úpadku CK
komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh
(poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

i
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K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
ZÁJEZD JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT O 1 DEN - O NÁRODNÍ PARK EXMOOR a EXETER
(7denní, cena zájezdu 8 490 Kč)
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