
  Číslo zájezdu: 082016 

Školní zájezd do Skotska, Londýna a Cambridge 
Devítidenní školní zájezd s ubytováním v rodinách a prohlídkou toho nejzajímavějšího co tato krásná a 
svérázná země nabízí. Cestou se zastavíme v Londýně a Cambridgi. Doprava zájezdovým autobusem.  

Cena 11.690,- Kč za žáka                     Termín: 20.6. až 28.6.2016 
 

 
Program zájezdu: 
 
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z dohodnutého nástupního místa směr Calais. 
2. den: Příjezd do Londýna a jeho prohlídka. V podvečer ubytování v rodinách.  
 Victoria Embankment, Cleopatra`s Needle, the Houses of Parliament, London Eye, Westminster Abbey; 
 Procházka po Whitehall, třídě ministerstev a vládních úřadů, nahlédneme do slavné Downing Street; 
 Buckingham Palace, sídlo královské rodiny. V jeho blízkosti si prohlédneme i další královské rezidence, centrum londýnské 

zábavy, slavných divadel a zábavných podniků, cenově přístupných obchůdků - Soho, Piccadilly Circus, Regent Street, 
Leicester Square, China Town, Trafalgar Square, Covent Garden. 

3. den: Přejezd do Skotska, zastávka na hranicích Skotska, kde se nachází takzvaný "Skotský kámen", návštěva městečka Merlose, 
kde je pochováno srdce Roberta Bruce, ubytování v rodinách. 
4. den: Prohlídka Edinburghu. Skotská metropole je považovaná za jedno z nejkrásněji položených měst. Historický hrad z 11. 
století, katedrála, Princess Street - obchodní centrum, procházka po Královské míli - ke královskému sídlu Marie Stuartovny Palace 
of Holyrood.  Ubytování v rodinách. 
5. den: Celodenní výlet na sever Skotska, cestou zastávka u hrobu Rob Roye, známé vřesoviště Rannoch Moor v údolí Glencoe, 
Fort William ležící pod nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, zastávka u Neptunových schodů, Fort Augustus, zřícenina hradu 
Urquhart na břehu nejhlubšího skotského jezera Loch Ness, městečko Drumnadrochit zasvěcené Nessie, návrat přes Inverness do 
Edinburghu. Ubytování v rodinách. 
6. den: Návštěva Stirlingu - hrad tyčící se na skále nad důležitou křižovatkou cest nazývaný "Klíč ke Skotsku" a Wallace Monument 
připomínající skotského národního hrdinu Williama Wallace. Prohlídka St. Andrews - univerzitní město a kolébka golfu. Ubytování 
v rodinách. 
7. den:  Odjezd z Edinburghu. Na hranicích s Anglií zastávka v městečku Gretna Green, kde až do roku 1856 oddával kovář mladé 
páry z Anglie, jelikož plnoletost v Anglii byla až od 21 let, kdežto ve Skotsku od 18 let. Zastávka u Hadriánova valu - památka z doby 
římské. Ubytování v rodinách ve střední Anglii. 
8. den: Návštěva univerzitního město Cambridge a jeho prohlídka včetně slavné Kings  Colledge. Večer odjezd směr Dover. 
9. den: Přejezd Francie, Belgie, Holandska a Německa. Návrat do místa odjezdu v pozdních večerních hodinách. 
 
Cena obsahuje: 
Výše uvedený program a zahrnuje služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem 
s možností občerstvení, trajekt Calais - Dover tam i zpět. 6x ubytování z toho 4x v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). 
Pojištění CK proti úpadku. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu 
(stornopoplatků), asistenční služby v zahraničí, poškození nebo ztráta dokladů a pojištění odpovědnosti cestujících. 
 
Cena neobsahuje: 
Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů a rovněž cenu jízdného veřejné dopravy.  

Doporučené kapesné: 60 Liber 
  

http://www.arundel.cz/skosko.htm
http://www.arundel.cz/kralovska-rodina.htm
http://www.arundel.cz/skosko.htm


  Číslo zájezdu: 082016 
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na níže uvedených e-mailových adresách nebo telefonu, případně nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsme připravení Vás osobně navštívit a dohodnout vše potřebné. 

 
Zájezd organizuje a prodává CK Arundel, s.r.o.                   www.arundel.cz    
Na Vyhlídce 1422 
Nové Město nad Metují 
549 01 

Zastoupená: PaedDr. Jana Helikarová 
IČ:  035 85 247 
DIČ:  CZ 035 85 247 

GMS: +420 603 478 009 e-mail: jana.helikarova@arundel.cz, info@arundel.cz

Trasa zájezdu: 

První a poslední den. Skutečné nástupní místo bude dohodnuto s objednatelem. 

 

  

 

 

 

                           

 

3. den - cesta z Londýna do Edinburghu    5. den - celodenní výlet do Inverness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazené trasy jsou pouze přibližné a s ohledem na dopravní situaci v době zájezdu mohou být pozměněny. Rovněž tak uvedené 
časy a vzdálenosti nemusí odpovídat skutečnosti. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a pohodlně do všech zajímavých míst Velké 
Británie a seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí a současnou kulturou. 

 

Příjemné zážitky a krásné vzpomínky Vám přeje cestovní kancelář Arundel, s.r.o.  
Specialista na Velkou Británii … a Londýn. 

www.arundel.cz  
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