Číslo programu: 052016

Školní zájezd do jihozápadní Anglie
Sedmidenní školní zájezd s ubytováním v rodinách. Prohlídka přístavního města Plymouth, návštěva
Stonehenge, Datmooru - dějiště románu o Sheclocku Holmesovi a divokého pobřeží Atlantického oceánu.

Program zájezdu je možné upravit přesně na míru školního kolektivu.

Cena: 9.990,- Kč

Termín: dle dohody

Program zájezdu:
1. den - odjezd od budovy školy v časných ranních hodinách, přejezd SRN, Belgie a Francie, ubytování v hotelu ve Francii.
2. den – Trajektem nebo tunelem z Calais do Doveru. Při cestě do Plymouthu pojedeme kolem slavného megalitického kruhu
Stonehenge, prohlédneme si středověké městečko Salisbury s jeho slavnou katedrálou. Dle časových možností prohlídka Buckland
Abbey, bývalého opatství, přeměněného na šlechtické sídlo a domov Francise Drakea. Příjezd do Plymouthu a ubytování v
rodinách.
3. den - výlet do Dartmoor National Park - největší přírodní rezervace s úchvatnou divokou přírodou na jihu Anglie. Rozsáhlé
vřesoviště se skalistými útvary, zvanými „tory“. Odehrává se zde děj románu „Pes Baskervillský“. Princetown – městečko
s proslulou věznicí a bývalým hotelem, kde pobýval autor Sherlocka Holmese, dnes návštěvnické centrum. Grimspound, vesnička
pocházející z doby bronzové - nejzachovalejší ukázka dartmoorského prehistorického osídlení. Krátká turistická vycházka.
Prohlídka Exeteru. Město založené Římany patřilo k největším a nejbohatším ve středověké Anglii. Dnes je malebným universitním
městem s pozoruhodnou normanskou katedrálou a příjemnou atmosférou.
4. den – výlet na divoké západní pobřeží Atlantického oceánu. Přes Bodmin Moor na Tintagel Castle, kde se podle legendy narodil
král Artuš. V případě pěkného počasí procházka po útesech. Clovelly – malebné městečko se strmými kamennými uličkami a na
bílo natřenými domky, objevující se v kalendářích či na pohlednicích. Návrat do rodin.
5. den – Výlet do Cornwallu. V blízkosti St. Austell futuristický obří skleník Eden Project. Tropický „biom“ - deštný prales, včetně
vodopádu. Středozemní „biom“ - háj olivovníků, citrusové stromy, kaktusy. Bambusové, tabákové a čajové plantáže. V odpoledních
hodinách návrat do Plymouthu. Prohlídka města Plymouth, které má velmi bohatou námořní historii a v minulosti bylo
nejdůležitější základnou královského námořnictva ve Velké Británii. Historie města je rovněž spojená s Francisem Drakem a lodí
Mayflower, která vyplula z místního přístavu. Ubytování v rodinách.
6. den - ukončení ubytování, přejezd do Londýna nebo Brightonu a jejich prohlídka. Odjezd ve večerních hodinách směr Dover.
7. den - noční přejezd Francie, Belgie a SRN. Návrat do místa odjezdu v odpoledních hodinách.
Cena obsahuje:
Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s možností
občerstvení, trajekt Calais – Dover. Ubytování v hotelu a 4x ubytování 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

Zájezd organizuje CK Arundel, s.r.o.
Na Vyhlídce 1422
Nové Město nad Metují
549 01
GMS: +420 603 478 009

www.arundel.cz
Zastoupená: PaedDr. Jana Helikarová
IČ:
035 85 247
DIČ:
CZ 035 85 247
e-mail: jana.helikarova@arundel.cz, info@arundel.cz

Číslo programu: 052016

Trasa zájezdu:
Cesta z Hradce Králové do Calais a z Doveru do Plymouthu

Cesta za psem baskervilským

Západní pobřeží Atlantiku

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 hrdého národa.

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

