
                                                                    

Ve spolupráci s CK Boca Pardubice pořádáme školní zájezd do Anglie. 

                                                                                                                                             
Bath – Torquay -   Dartmoor - Tintagel Castle – Land´s End – St. Ives -  Plymouth –  Londýn 

TERMÍN:  17.3. - 23.3. 2013                                                                      

1. DEN:  V dopoledních  hodinách   odjezd  

2. DEN:  Ranní  trajekt či EUROTUNEL  z Francie do Anglie, přejezd do  BATH – městečka, které bylo kolem roku 43 založeno samotnými Římany, kteří zde 
objevili, jejich tolik oblíbené, horké prameny. Není tedy divu, že se Bath stal městem lázní. I dnes, po tolika letech, zde najdeme zachovalé římské lázně Roman 

Baths. Koupat vás ale bohužel nepustí. Ale i tak můžete alespoň nahlédnout, jak to tam nyní vypadá. (vstupné do 15 let cca 5,50 GBP). Dále procházka městem podél 

říčky Avon směrem k Pulteney Bridge a městskému jezu, dohromady vytváří malebné panorama. V průběhu dne přesun do „horní“ části města kolem Jane Austen 

Centre, které prezentuje různé předměty, které mají se spisovatelkou Jane Austenovou nějakou spojitost. Sama spisovatelka město ve své době často navštěvovala a 

jednu dobu zde i žila. Dále procházkou k Royal Crescent, což je asi nejokázalejší ulice ve městě. Je na ní zajímavé zejména to, že její tvar je koncipován do oblouku 

(půlměsíce) – odtud název Crescent. Poté návrat zpět do centra města Bath, alternativně návštěva Muzea kostýmů (cca 4 GBP). Osobní volno na drobné nákupy 
(suvenýry).  Přejezd do Torquay na ubytování do rodin.  

3. DEN:  Po snídani odjezd z rodin, průjezd  DARTMOORSKÝM  NÁRODNÍM PARKEM, krajem “Psa Baskervillského” se zastávkou na některém 

z romantických vřesovišť s pasoucími se divokými poníky. Příjezd k romantické zřícenině  hradu TINTAGEL CASTLE (do 15 let cca 2,50 GBP), který se vypíná na 
vysokém skalním útesu, o němž pověst říká, že se zde narodil legendární král Artuš, který byl  dle historiků údajně  římsko-britským vůdcem či bojovníkem a stál 

v čele odboje proti vpádu Anglů a Sasů v 6. stol. Od hradu vede stezka po útesu až k tintagelskému kostelu  s normanským i anglosaským zdivem. Návštěva Síně 

krále Artuše (cca 3 GBP) a procházka kolem  Old Post Office, která  je  jednou z nejstarších pošt v Anglii. Odpoledne přejezd busem a  návštěva projektu EDEN 

(cca 6 GBP) poblíž St. Austellu -  velkolepá botanická zahrada či dílo, monumentální projekt se samostatným výzkumným a vzdělávacím programem, svět biologie 

přenesen do tří skleníkových kopulí, které jsou impozantní ukázkou moderní architektury, v každé z nich se ocitnete v jiném klimatu a prostředí subtropických rostlin, 

stromů a uměle vytvořených vodopádů vás přenesou přímo doprostřed deštných pralesů a divokých džunglí. Unikátní jsou i exhibice mnoha moderních umělců , 
sochařů a výtvarníků, kteří zde vytvořili fantastická díla včetně “tančících“ bronzových soch, ale i replik domorodých staveb, k dokreslení naprosto ojedinělé a 

dokonalé atmosféry. Jsou zde také promítací  místností, kde se dozvíte vše o budování projektu,  jak byly veškeré rostliny přepravovány ze všech koutů světa, a další. 

Odjezd na  nocleh do rodin, večeře 

4. DEN:  Po snídani odjezd na celodenní výlet  na  nejzápadnější  cíp Anglie - LAND´S END, kde je první a poslední  hostinec v Británii a odkud jsou za dobré 

viditelnosti patrné pobřežní skály na souostroví Scilly. Odjezd do  malebného  přístavu   ST. IVES, s kamennými domky a mnoha výtvarníky. Umělce sem přitahuje  

nejen neobvyklé světlo, ale i atmosféra  (působil ze malíř William Turner. Přejezd  k normanskému klášteru ST. MICHAEL´S  MOUNT s hradem a katedrálou 

(cca 3,30,- GBP), k nimž lze  za odlivu dojít po  mořském dně. Přejezd na nocleh do rodin, večeře. 

 5. DEN: Po snídani odjezd prohlídka města TORQUAY, které je nazývané “královnou mezi přímořskými  středisky” s palmovými háji a středomořskou květenou, 

kde žila a tvořila   slavná autorka detektivních románů, Agatha Christie. Návštěva  muzea Agáthy Christie (cca 3 GBP . Možnost drobných nákupů(suvenýrů). na  
výlet  do Odpoledne návštěva městečka  TOTNES s typickými úzkými uličkami, domky s doškovými střechami  a  hradem. Na závěr dne odjezd zpět  do přístavu 

PLYMOUTH a prohlídka města, odkud vyplouvali na objevitelské cesty Drake, Raleigh, Otcové poutníci, Cook a Darwin. Z tohoto města odplouvala loď Mayflower 

 r. 1620  na plavbu do Nového světa, která byla  prvním úspěšným pokusem Anglie o kolonizaci.. Odjezd na nocleh do rodin, večeře.  
6. DEN: Po snídani odjezd  do  LONDÝNA procházka centrem města, návštěva Toweru (130 Kč – platí se předem), dále k  budově   Parlamentu,  Big Benu a k 

Westminster Bridge, prohlídka  korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 

1760 –  konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny, projdeme po  Parliament Square a  po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde 

v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda,  kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni, dále přes  St. James´s Park (nejstarší 

park v Londýně), dále k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž 
královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Dále na náměstí   Piccadilly  Circus, které je jedno 

z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde       dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými   obrovskými světelnými  

reklamami, krátká zastávka na Leicester  Square se sochou Charlie Chaplina. Krátká zastávka  na  Trafalgar Square – u kašny se  sloupem na paměť vítězství  
admirála Nelsona nad   Španěly v bitvě u Trafalgaru.s výledem na National Gallery(Národní galerie).   Odpoledne přejezd místní dopravou  k Olympijskému stadionu 

– procházka kolem stadionu a  vyhlídka na stadion. Přejezd zpět do centra Londýna. Procházka po  Covent Garden –  bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta  

obchůdků, tržnice a oblíbené místo  mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných  nákupů a ev. potravin na 
cestu v Tescu . Na závěr dne možnost dle zájmu  a dle časové rezervy  projížďka   na obřím kole -   London Eye, odkud uvidíme místa, která jste během svého pobytu 

v Londýně navštívili ( do 16 let cca 8,75 GBP). K večeru odjezd z Londýna  na  trajekt či EUROTUNEL z Anglie do Francie. 

7. DEN:   Přejezd přes Francii a Německo zpět do ČR. Návrat do Choltic ČR v odpoledních  hodinách. 
 

CENA:  8520,-    tj. 8.390,- Kč + 130 Kč (vstupné Tower - platí se předem) 
Zálohy jsou stanoveny: 2000 (říjen), 2000 (listopad), 1000 (prosinec), 2000 (leden), 1520 (únor) 

Cena zahrnuje:  dopravu luxusním autobusem (WC, TV, DVD, občerstvení během cesty), 2x Eurotunnel nebo trajekt, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy 

– balíčky), odborného  průvodce CK, informační materiály na cestu (mapky),komplexní cestovní pojištění (včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí  a  storna 
z důvodu nemoci), zákonné pojištění při úpadku CK a DPH.  

Cena nezahrnuje:   vstupy - Předpokládané vstupné  ve výši cca  40   GBP (dle plánovaných vstupů)+ doporučené  kapesné cca 50 GBP (celkem 90-100 GBP) 

Dospělé osoby – od 17 let výše:  příplatek 300,- Kč/osobu. 

 

Na cestu do Velké Británie je nutné mít platný cestovní pas či občanský průkaz vydaný po roce 2000 (zelený se čtecím kódem) -  platnost cest. dokladu minimálně po 

dobu pobytu v zahraničí.  

Hlaste se do 5. října u Mgr. Ivy Sedláčkové 
 

 
 

 

Přihlašuji závazně ……………………………………………….. ze třídy …………..…….. 

na zájezd Krajem krále Artuše. To nejlepší z JZ Anglie (17.3. – 23.3. 2013). 
 

 
 

V ………… dne …………….      …………………………… 

          podpis zákonného zástupce 


