Termín: 14.-20.4.2018

Číslo zájezdu: 18-214

Cena: 8 900,- Kč

ZA KRÁSAMI COTSWOLDS
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.
2. DEN: CESTA DO BELGIE, GENT, BRUGGY
Ráno přijedeme do Belgie. Po ranní hygieně přijedeme do města Gent. Prohlédneme si katedrálu sv. Bavona, kde je
vystaven slavný středověký oltář Klanění beránku. Projedeme se pěknými uličkami okolo zvonice, radnice, několika
středověkých kostelů a dojdeme k hradu Gravensteen. Na břehu řeky Leie uvidíme soubory cechovních domů Graslei a
Koranlei. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy, které si díky četným vodním kanálům, křivolakým
uličkám a malebným zákoutím získalo přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort
a také si prohlédneme krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme úžasnou vyhlídkovou jízdu na lodičkách
po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.
3. DEN: WARWICK CASTLE, OXFORD
Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Po připlutí do Anglie navštívíme typický
středověký hrad Warwick Castle, jehož současná podoba pochází převážně ze 14. století. Necháme se unést příběhy
několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami, podíváme se na střelbu z katapultu a
na ukázky sokolnictví a lukostřelby. Poté přejedeme do slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High
Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera,
divadla Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ Church College,
kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer
odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.
4. DEN: GLASTONBURY, WELLS, BATH
Po snídani se vydáme do městečka Glastonbury, které je opředeno mnoha pověstmi - údajně zde byl pohřben král
Artuš a zdejší studna skrývá Svatý grál. Prozkoumáme ruiny nejstaršího kláštera postaveného na území Velké Británie.
Pak přejedeme do Wells, kde se projdeme městečkem a navštívíme nádhernou gotickou katedrálu. Projdeme si také
bývalý biskupský palác a zahrady se třemi prameny, které daly městu jméno. Odpoledne strávíme v bývalých římských
lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem, uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do
2 000leté historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin,
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
5. DEN: WESTONBIRT, GLOUCESTER, SYMONDS YAT
Po snídani vyrazíme na výlet do malebné oblasti Cotswolds a anglicko-velšského pohraničí. Dopoledne se projdeme
arboretem ve Westonbirt, které patří mezi krásné ukázky parkové architektury v Anglii. Dále navštívíme město
Gloucester, jehož historie sahá až do doby římské. Prohlédneme si katedrálu, kde se filmovaly některé scény pro filmy
o Harry Potterovi. Odpoledne si uděláme procházku v blízkosti řeky Wye, v místě zvaném Symonds Yat. Večer se
vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
6. DEN: LONDÝN
Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se
nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí,
na které se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový
stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame
Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a
odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.
7. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole
přijedeme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 1x ubytování v hotelu typu F1 ve třílůžkových pokojích
- 3x ubytování v anglických rodinách, 3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 10,- EUR a 80,- GBP)
Poznámky:
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

