ZÁJEZD (NEJEN) PRO PEDAGOGY

ALŽBĚTINSKÁ ANGLIE
Termín: 27.6.-2.7. 2014

Číslo zájezdu: 249-2007

Cena: 7 700,- / 6 700,- Kč *

Program:
1. den:
- odjezd v odpoledních hodinách
- transfer autokarem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami
2. den:
- během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais
- trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd do Londýna
- procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník
- jízda lodí po řece Temži pod mostem Tower Bridge a kolem Toweru až do čtvrti Westminster
- možnost jízdy na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131m)
- procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj.
- v případě zájmu možnost návštěvy National Gallery nebo British Museum, případně volno v oblasti Trafalgar Square
- odjezd na ubytování do hotelu
3. den:
- po snídani přejezd do jižní Anglie. Zastavení v romantickém městečku Rye, procházka uličkami s hrázděnými domky
k Ypres Tower a k nejstarší hospůdce v jihovýchodní Anglii
- návštěva a prohlídka krásného alžbětinského zámku Herstmonceux Castle
- prohlídka tudorovského hradu Hever Castle, kde jsou nejen krásně zachovalé středověké místnosti, ale i pečlivě
upravované zahrady se třemi bludišti (zvláštností je přístupné vodní bludiště)
- návrat na ubytování (jako předešlou noc)
4. den:
- po snídani odjezd do půvabného a turisty velmi vyhledávaného města Stratford upon Avon. Možnost návštěvy
rodného domu W. Shakespeara a kostelíku Holy Trinity, kde je pohřben. Procházka městem
- zastavení u Kenilworth Castle - rozsáhlá ruina z červeného pískovce, ukázka renesanční alžbětinské architektury
- návštěva typického středověkého hradu - Warwick Castle, jehož současná podoba pochází ze 14. století. Možnost
prohlídky několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů (voskové figuríny a pod.)
- návrat na ubytování (jako předešlou noc)
5. den:
- po snídani přejezd do hlavního města Spojeného království Londýna. Prohlídka Hampton Court Palace renesančního paláce s krásnými anglickými i formálními zahradami, míčovnou a bludištěm
- přejezd vlakem do centra Londýna, procházka po nábřeží řeky Temže. Návštěva a prohlídka divadla Globe, kde
působil W. Shakespeare. V případě zájmu prohlídka monumentální katedrály St. Paul's Cathedral, jejíž stavba (Ch.
Wren) byla inspirována italskou architekturou. Možnost výstupu na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný
pohled na Londýn
- přesun k Trafalgarskému náměstí, možnost nákupu suvenýrů, podvečerní odjezd z Londýna
- v podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais
6. den:
- návrat do České republiky s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 3x ubytování se snídaní v hotelu na okraji Londýna ve dvou- a třílůžkových pokojích s příslušenstvím
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí
Poznámky:
* standardní cena je 7 700,- Kč, pro pedagogy je cena 6 700,- Kč

