GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina TÁBOR
Jihozápadní Anglie – Cornwall a Devon
16. – 23. června 2019
8 dní/5 nocí
Po stopách psa Baskervillského a Agathy Christie
1. den

- kolem poledne odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie

2. den

- v brzkých ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Torquay – lázeňské město na anglické riviéře s palmovými alejemi, rodiště světoznámé spisovatelky Agathy
Christie, procházka po pobřeží, v případě pěkného počasí výlet do Babbacombe Model Village – miniatury
různých staveb, jedna z nejpopulárnějších atrakcí v Anglii.
- ubytování v hostitelských rodinách

3. den

Tintagel – zřícenina bájného hradu z 12. stol. vysoko nad mořem na pobřeží Atlantiku, podle pověsti rodiště
krále Artuše, Merlinova jeskyně, ve vesnici starý poštovní úřad ze 14. stol., v případě pěkného počasí si
dopřejeme procházku po útesech přes dechberoucí Stone Valley do Boscastelu s věhlasným muzeem
čarodějnictví.
- ubytování v hostitelských rodinách

4. den

Hned po ránu nás uchvátí divoká krása roztodivných útesů na Land´s Endu, místa, odkud se Artuš vydal na
svoji poslední cestu…, na nádherné pláži Porthcurno Beach si budeme připadat jako v Řecku, atmosféru antiky
umocní Minack Theatre, ve stylu řeckých divadel shlíží z útesu na celou zátoku - úchvatný pohled. Odpoledne
nás očekává St. Michael´s Mount, hrad tyčící se z moře na žulové skále a zbyde-li čas, zastavíme se
v mondénním St. Ives, na počátku minulého století vyhledávaného místa umělců, výtvarníků zejména.
- ubytování v hostitelských rodinách

5. den

Dartmoor – Krajina psa Baskervillského - chráněná přírodní oblast, drsná krajina vřesovišť, bažin, stád
divokých poníků a skal. Ze žuly, která se zde těží, byl postaven pomník adm. Nelsona v Londýně, London
Bridge apod., zde zdoláme skalní věž Heytor a navštívíme typickou vesničku Widecombe in the Moor
s krásným kostelíčkem sv. Pankráce.
Odpoledne se vydáme na plavbu lodí do Dartmouth – středověké městečko a přístav na řece Dart, historické
centrum s úzkými uličkami a hrázděnými domy, podívat se můžeme k ústí řeky, kde se tyčí hrad, který již více
než 600 let stráží vstup do přístavu.
- ubytování v hostitelských rodinách

6. den

Exeter – hlavní město hrabství Devon, jedno z nejstarších anglických měst, gotická katedrála, hrázděné domy
ze 16. stol., zbytky římských hradeb
Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii, světové kulturní dědictví pod ochranou UNESCO, po
Londýnu druhé nejnavštěvovanější město, římské památky, georgiánská architektura. V případě času
navštívíme nejzachovalejší římské lázně na světě Roman Bath, vyfotíme si Bath Abbey - jedna z dominant
města a Pulteney Bridge - obloukový most přes řeku Avon známý jako jeden ze čtyř mostů na světě, které
mají po celé své délce obchody.
- ubytování v hotelu v okolí Londýna

7. den

Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – Westminster (budovy Parlamentu
s věhlasným Big Benem, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, …) / City (Tower of
London, Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral, …) / Greenwich (nultý poledník, Royal Observatory,
Royal Naval College, Cutty Sark, …). Každý program je možný doplnit projížďkou lodí po Temži nebo
vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži
Ve večerních hodinách přeprava do Francie.

8. den

- v odpoledních hodinách návrat do ČR

CENA:

10 490 Kč

/ osoba ml. 18 let,
osoba st. 18 let příplatek 300 Kč
cena je platná při počtu min. 45 studentů

CENA ZAHRNUJE: dopravu dle programu zahraničním busem s WC a klimatizací, trajekt/eurotunel, ubytování
v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), ubytování v hotelu se snídaní, službu
průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy
navštívených míst
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50 GBP), kapesné (cca 45 GBP), drobná EUR – WC (tranzit), večeře v hotelu
Změna programu vyhrazena
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