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Zĺlrzov,

odjezd od škoty přes Německo a Belgii do Írancouzského
přístavu Calais
příjezd do calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do

Devonu
odpoledne: névštěva malebného bohémskéhoměstečka
Totnes - procházka po nábřeží řeky Dart do centra města,
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známého pro své tradičnĺtrhy, loká[ní obchody a kavárničky,

zhlédnutí tudorovské radnice z 1 ó' st., návštěva Totnes
Castle - normanského hradu s úŽasnými výhtedy do oko[ĺ,
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přesun vlakem na setkánĺs hostitelskými rodinamiv Newton

3. den

F

Abbot a v okolí
dopotedne: pěšíproh[ídka historického přímořského přístavu
Plymouth - návštěva National Marine Aquarium - největšĺ
akvárium v Angtii, rybářská čtvrť,centrum města, nákupy,
prohtĹdka přístavu' z něhož vypluti v r. 1 ó20
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Pitgrim Fathers
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na plavbu do Nového světa

NP Dartmoor, procházka divokou krajinou Dartmoorshých vřesovišť, návrat do rodin

odpotedne: odjezd do oblasti

4. den dopotedne: návštěva přímořského letoviska ,,Angtické riviéry'' Torquay _ komentovaná prohlídka prehistorického
komplexu jesĘní Kents Cavern, procházka po přístavu,

5. den

nákupy
odpoledne: přesun do města Pai9nton, návštěva Zoo (cca 2
000 živočichů,reprezentu1kích téměř 300 druhů), dte časoých
moŽností rozchod na ptáŽi, návrat do rodin
dopotedne: návštěva hľadu Dunster, spojená s panorama_

ALTERNATIVY PROGRAMU:

o

o

tickým přejezdem přes NP Exmoor
odpoledne: příjezd do Exeteľu _ správního střediska Devonu - procházka historickým centrem ko[em zřheniny hradu

o

Rougemont Castle, možnost návštěvy Exeter CathedraI
(katedráta s nejdetším celistvě zdobeným stropem v Anglii

_ pozor V neděti zavřeno), zhtédnutĺjedné z nejužšíchutiček

Parliament Street, zastávka u slavného hostince
z ]ó' st. The Ship lnn, kteý navštěvoval sám sir Francis
na světě _

Drake, návrat do rodin
ó. den celodenní pobyt v Londýně - procházka v Hyde Parku'
Speakeľs' Corner - místo tradičnkh neděLních projevů,
nákupy na oxford Street (alternativně: návštěva nejznámě1šího muzea voskových figurín Madame Tussauds, anebo
některého z bezptatných muzeí Natural.History Museum,
nebo Science Museum), přejezd tondýnským metrem
(tube) k Westminster Abbey, pěšĺprocházka k Houses

tu llfracombe
výtet na artušovský hrad Tintangel a zastávka u Jamaica
lnn, hostince známého pod stejnojmenným názvem knihy

spisovatelky Daphne du Maurier

CENA z^JEzDU Kč 9 45o,- ZAHRNUJEl

o

o
o
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Palace, TraÍalgar Square, Soho, china Town, covent

Garden _ vystoupení místní,ch kejktřů, dte časoýh moŽností
jízda na obřím vyhlídkovém kole London Eye s překrásným
výhtedem do ó0 km, přesun lodí/metrem k 02 Aréně, ve

o
o

večernĺch hodinách odjezd stejnou trasou zpět do české

o

repubtiky
příjezd ke škole v odpotedních, případně večerních hodinéch
V

4x ubytování v pečtivě vybraných hostitetských rodinách
včetně ce[odenní stravy (oběd formou ba[íčku)
dopravu zahraničnĺmautobusem (WC, DVD/USB' buÍet)

přepravu přes kanát La Manche (votĺ CK _ obousměrně
Eurotunne[, nebo trajekt)
dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
komplexní pojištění(téčebnévýtohy, odpovědnost, storno
zájezdu, úrazové poj ištění' poj ištěnízavazade[)

pojištění proti úpadku CK dle zákona č.159/1999 sb.
průvodce cestovní kance[éře po ce[ou dobu pobytu, informační
tetáky a mapky

přistavení autobusu k Vašíškole do jakékotiv vzdélenosti
bezptatně (ptatí pro skupiny minimátně 14 studentů)

ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštvených objektů a místníjĺzdné.

Škotnĺzájezdy, s'no', cestovní kanceLář Srbská 53a' ó1 2 00 Brno, wvwv.sko[nizajezdy,cz
e-mai[: info@skolnizajezdy.cz, Velká Británie - mobil: 6027 66 BĄ5' te[./fax: 5Ą1 5B9 227 ,5Ą1 5B9 23Ą
státy EU a USA - mobiL: 721 21 6 239, leL.: 54l 5B9 231, fax: 549 25ó 055
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DoZoR ZDARMA ĺvčrrnĚVSTUPŮ)

oÍ Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham

7. den

návštěva tradiční rybářské vesničky Brixham (nejtepšĺ fish
and chips v okolí) a města Dańmouth
prohtídka měst Lynton a Lynmouth a přímořského rezor_
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