Cestovní kancelář Inter Zbiroh, tel. 371 784 918, e-mail: ck@interzbiroh.cz,
nabízí zájezd do Velké Británie:

www.interzbiroh.cz

Křídové útesy, Portsmouth, Stonehenge, Hever Castle, Bath
Zveme vás na cestu plnou neopakovatelných zážitků do míst, kam se mnoho
cestovních kanceláří nevydává. Pokud chcete poznat, jak se žilo u nejoslnivějšího
královského dvora, jaký kdy Anglie zažila, vydejte se s námi do přepychových
paláců, romantických hradů a nádherných parků v jihovýchodní Anglii a na chvíli
se nechte přenést do doby renesančního vládce Jindřicha VIII., který proslul jako
horkokrevný manžel šesti žen, ale také jako vášnivý stavitel.

Termín: 12. – 17. června 2017
Ubytování v rodinách
Odjezd:
1. den v 06,00hodin
s polopenzí
Návrat:
6. den odpoledne
Cena zájezdu: 7. 400,- Kč Cestovní pojištění již v ceně zájezdu
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 4x ubytování
(1x v hotelu v oblasti Calais, 3x ubytování v rodinách s polopenzí, trajekt přes kanál La Manche,
kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:
1.den: Odjezd v 06,00 hodin z Prahy od školy. Přejezd přes SRN do Francie oblasti Calais do hotelu na nocleh.
2.den: V ranních hodinách trajekt na ostrovy, vylodění v přístavu Dover, jenž se rozkládá
na úpatí křídových útesů. Přejezd podél mořského pobřeží, kde je velmi příjemná
procházka po pláži k útesům SEVEN SISTERS, které jsou zajímavým dokladem
erozní činnosti mořských vln. Zastávka na útesech BEACH HEAD, jenž naopak
nabízejí svým návštěvníkům úchvatné výhledy na kanál La Manche z výšky 163
metrů. Návštěva města PORTSMOUTH, kde si prohlédneme zdejší přístav, který
je nejen významným centrem anglické námořní dopravy, ale slouží také jako místo
odpočinku mnoha slavných lodí - historické lodi Mary Rose a Victory – včetně
projížďky lodí po historickém přístavu. Přejezd do Londýna, do čtvrti Harrow na
ubytování v rodinách, večeře a nocleh.
3.den: Snídaně. BATH – prohlídka bývalého římského centra města, které je zapsáno na
seznamu UNESCO, kde Vás kromě klášterního kostela Bath Abbey zaujmou
pozůstatky římských lázní a řada budov georgiánské architektury z místního
medově zbarveného vápence. Prohlídka nejslavnější megalitické památky Evropy
STONEHENGE. Kruh obrovských kamenných bloků, jehož původ a účel nedá spát
mnoha světoznámým vědcům a odborníkům na pravěkou civilizaci. Návrat do
Londýna na večeři a nocleh
4.den: Snídaně. CHARTWELL - Prohlídkou tohoto sídla budeme mít možnost nahlédnout
do života slavné osobnosti anglických dějin – Sira Winstona Churchila, který zde žil
od roku 1924 až do své smrti. Impulzivní britský ministerský předseda odpočíval tak,
že svůj domov postupně přestavoval a zveleboval. Po jeho smrti zůstala nemovitost
tak, jak ji opustil, to znamená plná knih, obrazů a dalších osobních vzpomínek.
Součástí prohlídky je i procházka překrásným parkem a návštěva zahradního
ateliéru, kde namaloval přejedeme na HEVER CASTLE, jeden z nejkouzelnějších
vodních hradů jižní Anglie, kde se přeneseme do doby před 500 lety, kdy zde prožila
své mládí Anna Boleynová, druhá manželka Jindřicha VIII. a matka pozdější
královny Alžběty I. Kromě hradu, který je nádherně zrestaurovaný, si prohlédnete i
rozkošnou italskou zahradu, ve které nechybí procházející se labutě, keře sestřižené
do tvarů lesních zvířat či sto let staré bludiště. Návrat na večeři a nocleh.
5.den: Snídaně. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí – CITY OF WESTMINSTER –
kolem budovy Parlamentu k Westminsterskému opatství; do uličky Downing Street k
domu č. 10, které je sídlem ministerského předsedy; k Buckinghamskému paláci –
oficiální rezidenci královské rodiny; na Trafalgar Square; Piccadilly Cirkus; do
čtvrti Soho a do čínské čtvrti, kde vše pulzuje životem, obchodem, kulturou, uměním
…. Po prohlídce města možnost navštívit některé z celé řady muzeí (např. Národní
galerie, Britské muzeum, Covent garden, Madame Tussauds, Tate Gallery, …). Ve
večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt.
6. den : Návrat do Prahy v odpoledních hodinách.
Během cesty je možné zakoupit si v autokaru nápoje za Kč.
Na program

bez nočního přejezdu

