Cestovní kancelář Inter Zbiroh tel. 371 784 918, email: ck@interzbiroh.cz, www.interzbiroh.cz nabízí zájezd
pro Osmileté gymnázium v Mladé Boleslavi

Zveme vás na cestu plnou neopakovatelných zážitků, jež vám přinese i mnoho zajímavých informací.
Poznáte keltský Cornwall – zemi krále Artuše, malebné vesničky a zádumčivá vřesoviště. Seznámíte se
s historií i současností anglického námořnictva a užijete si i nádherných výhledů na Atlantik.

Termín:

7. – 13. dubna 2019

Cena zájezdu: 8. 990,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem
s klimatizací, trajekt na ostrovy a zpět, průvodce, 5x
ubytování v hotelu, 4x snídaně, pojištění CK proti úpadku, kompletní „Cestovní pojištění“.

Kompletní cestovní
pojištění již v ceně zájezdu

Program zájezdu:
1.den: odjezd v ranních hodinách od Domu kultury MB po trase Plzeň – průjezd
Německem, Belgií do francouzského Dunkerque na nocleh v hotelu.
2.den: plavba trajektem přes kanál La Manche, po vylodění se vydáme podél
jižního pobřeží směrem na západ se zastávkou na velkolepém vápencovém útesu –
na 200 metrů vysokém Beachy Head. Dalším místem, kde se zastavíme, bude
proslulý vápencový oblouk Durdle Door a malebná zátoka u Lulworth Cove.
V podvečer na nás bude čekat přístavní město Plymouth, odkud vyplula loď Mayflower s prvními osadníky do Ameriky, odkud vyrážel na objevné výpravy James
Cook a odkud se vydal na cestu kolem světa F. S. Chichester. Ubytování v hotelu.
3.den: po snídani celodenní výlet do jihozápadního cípu Anglie – do hrabství
Cornwall, skalnatý mys Land´s End – s první a poslední hospodou v Anglii,
odkud jsou vidět při pěkném počasí skaliska souostroví Scilly. Normanský klášter
St. Michael´s Mount tyčící se na ostrově, přístupný jen v době odlivu, kdy se
k němu vypravíme po dně moře. Návštěva hlavního centra Cornwallu - městečka
Penzance. Návrat do hotelu
4.den: po snídani se vydáme do severní části hrabství Cornwall. Projedeme chráněnou přírodní oblastí Bodmin Moor s bizarními skalními útvary a památkami
z doby bronzové až k impozantní zřícenině hradu Tintagel na vysokém skalním
útesu omývaném ze tří stran vlnami Atlantiku. Jamaica Inn – známá pirátská
hospoda z r. 1750, kde se nejen občerstvíme, ale také si připomeneme zdejší pirátskou a pašeráckou historii. Přes Dartmoorský národní park – krajinou „Psa
baskervillského“, pasoucích se divokých poníků a tzv. klapacích mostů se vrátíme
do hotelu v Plymouthu.
5.den: po snídani navštívíme největší hradiště v Británii – Maiden Castle, založený kolem r. 2000 př.n.l. Většinu dne strávíme v Portsmouthu - v bývalé i současné námořní základně Velké Británie, kde si prohlédneme Královské námořní muzeum a tři historické lodě: vlajkovou loď admirála Nelsona HMS Victory, na které
zvítězil i umřel v bitvě u Trafalgaru v r. 1805, první britskou pancéřovanou válečnou loď HMS Warrior z r. 1860 a vlajkovou loď Jindřicha VIII. - Mary Rose, která
se v r. 1545 potopila i se 700 námořníky a v r. 1982 byla vyzvednuta z bahna na
dně moře. Ubytování v hotelu v Londýně.
6.den: po snídani odjezd do centra Londýna. Procházka po City – Tower of London, Tower Bridge, Doky sv. Kateřiny. Čtvrť Southwark – radnice tzv. Velkého
Londýna, katedrála, divadlo Globe, galerie moderního umění Tate Modern Gallery, vyhlídkové kolo London Eye … a další místa dle přání studentů. Ve večerních
hodinách odjezd do přístavu Dover a zpáteční cesta do ČR.
7.den: návrat do MB v odpoledních hodinách.
Během cesty je možné zakoupit si v autokaru nápoje za Kč ( limo, čaj, káva ).

