SKOTSKO A SEVERNÍ ANGLIE
program č. VB20, 8denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Edinburgh - údolí Glencoe - Loch Lomond - Ben
Nevis - Balmoral Castle - York - Cambridge - Londýn
1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd
přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do přístavu Calais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, LONDÝN:
pěší okruh - nultý poledník, plavba lodí z Greenwiche do centra, Houses of Parliament, Big
Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square (možnost návštěvy National Gallery), Buckingham Palace, Piccadilly Circus, China
Town, projížďka na London Eye, plavba lodí zpět na
Greenwich, noční přejezd do Skotska.
3. den
Příjezd do NP Cairngorm Mountains - sídlo královské rodiny BALMORAL CASTLE (otevřeno
duben - červenec), návštěva palírny whisky ROYAL LOCHNAGAR DISTILLERY, dle časových
možností zastávka v malebném městečku PITLOCHRY, odjezd na ubytování.
4. den
Prohlídka historického města STIRLING, výstup
na WALLACE MONUMENT, odjezd do EDINBURGHU - procházka po hlavní třídě Royal Mile,
návštěva Edinburgh Castle, zastávka u technického
skvostu - mostu Forth Bridge, návrat na ubytování.
5. den
Výlet do NP Loch Lomond a pohoří Highlands zastávka v podhorském městečku FORT WILLIAM s vyhlídkou na nejvyšší horu Velké Británie
BEN NEVIS, vyhlídka na GLENFINNAN VIADUCT (místo natáčení Harryho Pottera), v případě příznivého počasí výjezd lanovkou na AONACH
MOR (1 221 m), průjezd údolím GLENCOE, zastávka v malebné vesničce LUSS ležícího na břehu
jezera LOCH LOMOND, návrat na ubytování.

6. den
Návštěva pohádkového opatství MELROSE
ABBEY, zastávka u pozůstatků HADRIÁNOVA
VALU (někdejší hranice mezi Skotskem a severní
Anglií, vybudovaná Římany ve 2. stol.), prohlídka
historického města YORK (katedrála York Minster, městské hradby), ubytování.
7. den
Odjezd k prohlídce univerzitního města CAMBRIDGE (procházka městem, návštěva některé z
kolejí, projížďka lodí - “punting” na řece Cam,
Fitzwilliam Museum, botanická zahrada), večer odjezd zpět do ČR.
8. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo odjezdu.

10 990 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 přes kanál La Manche (obousměrně trajekt, nebo Eurotunnel - dle kapacitních možností)
3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře)
dopravu studentů na místo srazu hostitelskou rodinou
1x ubytování v hostelu se snídaní (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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