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Devon a Anglická riviéra
____________________________________________________________________

Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche
odjezd do Londýna – procházka po jižním břehu řeky Temže – kolem Shakespearova Globe Theatre přes Milennium Bridge k St. Paul’s
Cathedral – místo sňatku prince Charlese a Diany Spencerové, zpět ke Golden Hinde (replika lodi Francise Drakea), kolem HMS Belfast,
přes Tower Bridge, prohlídka St. Catherine Docks, návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí korunovačních klenotů, ve večerních hodinách
ubytování v rodinách v Londýně
3. den celodenní výlet – prohlídka nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není prohlídka možná), příjezd
do Exeteru – správního střediska Devonu – procházka historickým centrem kolem zříceniny hradu Rougemont Castle, možnost návštěvy
Exeter Cathedral (katedrála s nejdelším zdobeným celistvým stropem v Anglii – pozor v neděli zavřeno), procházka po nábřeží řeky Exe,
večer ubytování v rodinách v Newton Abbot
4. den dopoledne: pěší prohlídka města Plymouth s průvodcem – návštěva National Marine Aquarium – největší akvárium v Anglii, rybářská
čtvrť, centrum města, prohlídka přístavu z něhož vypluli v r. 1620 Pilgrim Fathers
odpoledne: odjezd do NP Dartmoor, procházka k nejhlubší rokli Jihozápadní Anglie Lydford Gorge s 30metrovým vodopádem, průjezd
divokou krajinou dartmoorských blat zpět na ubytování do rodin
5. den celodenní pobyt v oblasti „Anglické riviéry“
dopoledne: prohlídka malebného městečka Dartmouth včetně nejstarší budovy ve městě – The Cherub Pub a obdivovaného Butterwalk
domu, procházka podél řeky Dart, návštěva hradu Dartmouth Castle (listopad – březen otevřeno pouze o víkendu)
odpoledne: odjezd podél pobřeží k prohlídce přímořského letoviska „anglické riviéry“ Torquay – procházka marinou, nákupy, jízda lanovkou
Babbacombe Cliff Railway k jedné z nejkrásnějších pláží anglické riviéry Oddicombe beach (alternativně: návštěva „světa miniatur“
Babbacombe Model Village), návrat do rodin
6. den celodenní pobyt v Londýně – procházka v Hyde Parku, Speakers‘ Corner – místo tradičních nedělních projevů, nákupy na Oxford Street
(alternativně: návštěva některého z bezplatných muzeí Natural History Museum nebo Science Museum), přejezd londýnským metrem (tube)
k Westminster Abbey, pěšky k Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Soho, China
Town, Covent Garden – zhlédnutí vystoupení místních kejklířů, dle časových možností projížďka na největším obřím kole London Eye
s překrásným výhledem do 60 km, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
_______________________________________________________________________________________________________________________

Cena zájezdu Kč 8 390,- zahrnuje:
4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd
formou balíčku)
dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel,
nebo trajekt)
každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
zdravotní pojištění v rozsahu PVZP do výše 3 mil. Kč
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
a mapky
na 15 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně
(platí pro skupiny minimálně 15 studentů)
Na vyžádání zašleme orientační ceník vstupného do jednotlivých památek
(nejsou zahrnuty v ceně zájezdu).

