JIŽNÍ ANGLIE – CORNWALLEM A DEVONEM AŽ NA KONEC ZEMĚ
1. den: Odjezd ve večerních hodinách do Bruselu.
2. den: v ranních hodinách příjezd do Bruselu, celodenní prohlídka města (cca 10h - nutné kvůli další návaznosti).
Součástí prohlídky bude i návštěva oficiálních vzdělávacích center evropských institucí (Parlamentarium, “Stanice
Evropa”, Dům evropské historie). Večer přejezd do Doveru.
3. den: prvním ranním trajektem (1:00) do Doveru, v 8:00 příjezd do Bristolu. Prohlídka města (9h) včetně
monumentálního mostu CLIFTON BRIDGE, který je umístěn 72m nad řekou Avon. V ceně zájezdu je i organizovaná
prohlídka pro školní skupinu na nejslavnější lodi Britského impéria – SS GREAT BRITAIN kotvící v místním přístavu,
navštívíme i BRISTOLSKOU UNIVERZITU (v jednání). Prostor bude i pro rozchod a procházku historickým centrem města.
Později odpoledne přejezd do PLYMOUTH na ubytování do rodin (3 noci). Večeře.
4. den: snídaně, první část dne strávíme v blízkém vyhlášeném národním parku DARTMOOR NP. Na přání lze vybrat
program z více možností: výstup na vyhlídku HOUND TOR, projít se fascinující divokou přírodou mezi jezery v údolí
místní hornaté krajiny. Po návratu ještě prohlídka PLYMOUTH, odkud v roce 1620 vyplula plachetnice MAYFLOWER
s prvními osadníky budoucích Spojených států Amerických. Večeře.
5. den: po snídaně se vypravíme až na samotný „konec země“, do oblasti národního parku LAND’S END, kde je
nejzápadnější pevnina Anglie bičována nekonečným Atlantským oceánem. Dle přání skupiny se buďto jen krátká
procházka po útesech nebo možnost delší trasy. Při cestě – dle času přílivu – zastávka u proslulé ST. MICHAEL MOUNT –
ostrova, na který je možné se dostat pouze při odlivu. Návrat do Plymouth.
6. den: snídaně, ráno zastávka u „nekonečné pláže Devonu“ – PAIGNTON BEACH, dále se již přesuneme ke světoznámé
mýtické atrakci – STONEHENGE (v ceně zájezdu), po prohlídce ještě navštívíme město SALISBURY, kde se podíváme do
místní katedrále, která vystavuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů celé země – MAGNU CHARTU, na jejímž základě
existuje dnešní anglický parlament. Přesun na ubytování do PORTSMOUTH (1 noc), večeře.
7. den: snídaně, dopoledne prohlídka přístavního města. V nově opravených docích uvidíme nejstarší válečnou loď
v aktivní službě, HMS VICTORY – legendu bitvy u Trafalgaru. Na lodi padl sám admirál Nelson. V přístavu dnes sídlí
největší část britské vojenské flotily. Po pauze v centru města již budeme pokračovat naším autobusem po pobřeží na
předměstí EASTBOURNE, kde se projdeme po více než 100m vysokých křídových útesech SEVEN SISTERS, odkud uvidíme
impozantní maják a vychutnáme si pohledy, které se objevili v desítkách filmů. Po zhruba 2h procházce již vyrazíme do
přístavu v DOVERU. Nočním trajektem (cca 20:00) do Francie.
8. den: příjezd do ČR kolem poledne.
8 990 Kč /os
Termín: 6.-13.10.2018
Cena zahrnuje: vstupy dle programu: Stonehenge, katedrála v Salisbury, Plymoth Royal citadel, loď SS Great Britain,
vjezdy do národních parků, návstěva, prohlídka návštěvnických a vzdělávacích center EU institucí, zpáteční trajekt z
Francie do Anglie, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) - 3x v Plymouth a okolí, 1x v
Porthsmouth a okolí, 1x snídaně v autobuse při cestě do Anglie (2. nebo 3. programový den na přání skupiny), cestovní
pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu ze zdravotních a podobných důvodů, dopravu klimatizovaným
autobusem (cca 3500km), informační materiály, vedoucí zájezdu.
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “cena zahrnuje”. Předpokládané dodatečné výdaje na vstupné
< 10GBP/EUR. Nad rámec uvedené ceny potřebují děti finance pouze pro svou vlastní útratu.
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