LAKE DISTRICT - LIVERPOOL - LONDÝN
program č. VB17, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Ubytování

v hostelu
s polopenzí

NOVINKA

1. den
V nočních/brzkých ranních hodinách odjezd od
školy, přejezd přes Německo do nizozemského
Ijmuidenu na trajekt, odpoledne nalodění a noční
plavba přes Severní moře (s noclehem v kajutách).
2. den
Dopoledne příjezd do Newcastle, zastávka v historickém městě DURHAM (Unesco) - návštěva
katedrály (mj. zde byl natáčen film o Harry Potterovi), prohlídka města a návštěva normanského hradu, odpoledne odjezd do největšího anglického národního parku LAKE DISTRICT
- plavba lodí po ledovcovém jezeře Windermere
(největší v Anglii) z půvabného viktoriánského
městečka Bowness do Ambleside, procházka
kolem jezera Rydal Water či Grasmere, večer
ubytování v hostelu.
3. den
Zastávka u Castlerigg Stone Circle (kamenný
kruh starší než Stonehenge), plavba po nejkrásnějším jezeře celé oblasti Derwent Water a výšlap
na vrchol CATBELLS (451m) s výhledem na nejhezčí část národního parku, prohlídka městečka
KESWICK s typickými nazelenalými domy, návrat na ubytování.
4. den
Přejezd do Londýna se zastávkou v LIVERPOOLU - procházka historickými doky z r. 1839 Albert Dock (Unesco), dle výběru návštěva muzea
Beatles Story, nebo zdarma galerie Tate Liverpool (moderní umění s díly Klimta, Warhola,
Moneta, Picassa aj.), večer ubytování v hostelu
v Londýně.
5. den
LONDÝN - procházka parkem na Greenwichi

kolem nultého poledníku, plavba lodí po Temži
kolem Tower of London a Tower Bridge do čtvrti
Westminster, 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), dle zájmu projížďka
na největším vyhlídkovém kole v Evropě London
Eye či procházka čtvrtí China Town, večer odjezd
do Folkestone na Eurotunnel, či do Doveru na trajekt a přes Francii a SRN do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách návrat zpět na místo odjezdu.

9 590 Kč
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 trajektem na trase Ijmuiden - Newcastle (4lůžkové kabiny)
přepravu přes kanál La Manche (trajekt, nebo Eurotunnel - dle kapacitních možností)
3x ubytování v hostelu s polopenzí  (vícelůžkové pokoje)
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
K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
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