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PROGRAM ZAJETDUz
l.

den odjezd od škoty přes Německo a Betgii do francouzského
přístavu Calais
2. den přĺjezd do calais, přeprava přes kanát La Manche, odjezd
do Devonu
odpoledne: návštěva matebného bohémského městečka
Totnes - procházka po nábřeží řeky Dart do centra města,
znémého pro své tradičnítrhy, tokátnĺ obchody a kavárničky,
zhlédnutítudorovské radnice z '] ó' st., návštěva Totnes Castle
- normanského hradu s ÚŽasnými ýhtedy do oko[í, přesun

vlakem na setkánís hostitelskými rodinami v Newton Abbot
3. den dopotedne: pěší prohlídka historického přímořského přístavu
Plymouth - návštěva National Marine Aquarium - největšĺ
akvárium v Angtii, rybářská čtvrť,centrum města, nékupy,
prohtídka přístavu, z něhoŽ vyptuliv r' 1ó20 Pilgrim Falhers
na ptavbu do Nového světa
odpo[edne: odjezd do oblasti NP Dartmoor, procházka divo-
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kou kra.1inou Dartmoors]cých vřesovišť, névrat do rodin
4. den dopo[edne: návštěva přímořského tetoviska,,Angtické riviéry" Torquay - komentovaná prohlídka prehistorického
komplexu jesĘní Kents Cavern, procházka po přístavu,
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nákupy

odpoledne: přesun do města Paignton, návštěva Zoo
(cca 2 000 živočichů'reprezentujrcĺch téměř 300 druhŮ)' dte
časor4łchmoŽností rozchod na pláží, návrat do rodin
5. den dopoledne: návštěva hradu Dunster, spojená s panoramatickým přejezdem přes NP Exmooľ
odpo[edne: příjezd do Exeteru - správního střediska Devonu - procházka historickým centrem kolem zříceniny hradu
Rougemont Gastle, moŽnost návštěvy Exeter Cathedral
(katedrála s nejde[ším celistvě zdobeným stropem v Anglii pozor, V neděli zavřeno), zhtédnutí jedné z nejužšíchutiček
na světě

z

1ó. st.

- Parliament Street, zastávka u slavného hostince
The Ship lnn, kteý navštěvoval sám sir Francis

Drake, návrat do rodin
ó. den éelodenní pobyt v Londýně - procházka v Hyde Parku,
Speakers' corner - místo tradičnkh nedětnrch projevů,
nákupy na OxÍord Street (alternativně: névštěvanejznámějšího muzea voskor,njch figurín Madame Tussauds, anebo
některého z bezplatných muzeí Natural History Museum,
nebo Science Museum), přejezd tondýnským metrem
(tube) k Wéstminster Abbey, pěšíprocházka k Houses oÍ

Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham
Palace, TraÍalgar Square, Soho' china Town, covent

Garden - vystoupenímístnhh kejktřů, dte časor,njch možností

jĺzda na obřím vyhtĺdkovémkole London Eye s překrásným rłihtedem do ó0km, přesun lodílmetrem k 02 Aréně,
ve večernrch hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České
repubtiky
7. den příjezd ke škote v odpotednbh, přĺpadně večernhh hodinách

É.

ALTERNATIVY PROGRAMU:

o
o
o

návštěva tradičnírybářské vesničky Brixham (nejtepšífish
and chips v okolí) a města Dartmouth
prohtídka měst Lynton a Lynmouth a přímořského rezor-
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ýtet na artušovský hrad Tintangel a zastávka

u

Jamaica

lnn, hostince známého pod stejnojmenným názvem knihy
spisovatelky Daphne du Maurier

NA l4 STUDENTŮ l MÍsTo PRo PEDAGoGlcKÝ
DozoR ZDARMA NčrruĚ VSTUPŮ)

o
o

'.
o
o
o

o

4x ubytovánĺ v pečtivě vybraných hostitetských rodinách
včetně celodenní stravy (oběd formou balĹčku)
dopravu zahraničním autobusem (WC' DVD/USB, bufet)
přepravu přes kanát La Manche (votí CK - obousměrně

Eurotunnel, nebo trajekt)
dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
komplexnĺ pojištění (téčebnévýtohy, odpovědnost, storno

zĄezdu, úrazovépo1 ištěnĺ,poj ištěnízavazadet)
pojištěníproti úpadku CK dte zákonač. 159/1999 sb'
průvodce cestovnĺ kanceláře po cetou dobu pobytu, informační
tetéky a mapky

přistavení autobusu k Vašĺškote do jakékotiv vzdálenosti
bezplatně (ptatí pro skupiny minimátně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty Vstupy do navštĺvených objektů a jĺzdné.

Škotnízá1ezdy, s.r'o', cestovnĺ kancetář, Srbská 53a, ó1 2 00 Brno, wvwv.sko[niza)ezdy'cz
e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Velká Británie - mobil: 602766BĄ5, tet'/fax: 54l 58? 227,5Ą1 58? 23Ą
státy EU a UsA - mobil:72l 216239,tel':5Ą1 5B9 231
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