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krátká zastávka u Castlerigg Stone Circle, jedné
z nejstarších prehistorických památek v Británii
(3000 př.n.l.), návštěva malebného městečka
Keswick se typickými domy ze zelené břidlice, které
je položené na břehu krásného jezera,
Derwentwater – plavba po jezeře, dle časových
možností procházka kolem jezera Rydelwater,
návrat do rodin
7. den odjezd do Londýna – procházka parkem
v Greenwich, nultý poledník, Royal Observatory,
zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba
vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower
Bridge a Tower of London k Westminster Bridge,
dále pěšky s průvodcem – Westminster Abbey,
Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street,
Buckingham Palace, Trafalgar Square, bezplatná
návštěva National Gallery, procházka přes
Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, China
Town, Covent Garden – zhlédnutí vystoupení
místních kejklířů, přejezd lodí/metrem k O2 Aréně,
ve večerních hodinách odjezd do České republiky
8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních
hodinách

1. den odjezd od školy přes Německo do Belgie
2. den ráno příjezd do belgického města Antverpy možnost návštěvy rodného domu Paula Rubense,
návštěva muzea diamantů s rozsáhlou sbírkou
šperků, dále možnost návštěvy jedné z nejstarších
ZOO na světě přímo v centru města (více než 4
000 zvířat), procházka do přístavu spojená s
okružní jízdou lodí, večer ubytování v hotelu F1 ve
Francii
3. den po snídani příjezd do Calais, přeprava přes kanál
La Manche, odjezd směr Chester se zastávkou
v Nottinghamu – Trip to Jerusalem (nejstarší
hospůdka
v
Anglii),
Sherwoodský
les,
v němž žil legendární Robin Hood, příjezd do
Chesteru, krátká prohlídka centra s hrázděnými
domy, tzv. Chester Rows – poprvé vybudovány CENA ZÁJEZDU 10.890 KČ ZAHRNUJE:
 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje
v 13. a 14. století, večer ubytování v rodinách
v Chesteru a okolí
 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských
4. den celodenní výlet - podél severního pobřeží Walesu
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou
na ostrov Anglesey, návštěva přístavu Holyhead –
balíčku) a dopravy studentů k místu srazu
procházka po pláži a starobylým centrem města,
 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB,
odjezd do Ellin’s Tower – přírodní rezervace
bufet)
s koloniemi mořského ptactva (alky, kavky, racci,
 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně
buřňáci), procházka na malebný ostrůvek South
Eurotunnel, nebo trajekt)
Stack s 28 m vysokým historickým majákem,
 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost,
návštěva hradu Caernarfon – místo korunovace
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
prince Charlese princem waleským, průjezd
 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
národním parkem Snowdonia, návrat do rodin
 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
(alternativně: výlet do Yorku - pěší prohlídka
informační letáky a mapky
historického centra – návštěva katedrály York
 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv
Minster, opevnění města, Clifford’s Tower,
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14
návštěva Jorvik Viking Centre – muzeum historie
studentů)
Vikingů, osobní volno, možnost nákupů lokálních
produktů na místní tržnici)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů
5. den dopoledne: výlet do Manchesteru, prohlídka
a místní jízdné.
centra a majestátní novogotické radnice Town
Hall, návštěva stadionu FC Manchester United –
Old Trafford
odpoledne: odjezd do Liverpoolu – po stopách
slavných Beatles – světoznámé muzeum Beatles
story, prohlídka Albert Dock – fascinující
viktoriánské doky a sklady z roku 1846 (památka
na seznamu UNESCO), procházka centrem,
v případě zájmu a časových možností návštěva
Liverpool Cathedral, návrat do rodin
6. den celodenní výlet do jezerní oblasti Lake District
National Park, největšího národního parku Anglie,
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