Cestovní kancelář Inter Zbiroh, tel. 371 784 918, e-mail: ck@interzbiroh.cz, www.interzbiroh.cz
nabízí zájezd do Velké Británie:

Zveme Vás na cestu plnou neopakovatelných zážitků, na cestu, jež vám přinese mn oho nových
informací a při níž, toulajíce se nádhernou anglickou krajinou, dostanete určitě novou chuť do
studia angličtiny. Pokud chcete poznat baštu konservatismu, tradic a stal etých ctností v plné
kráse, pojeďte s námi.

Termín: 12. – 17. dubna 2019
Po návratu velikonoční prázdniny.
Nástup do školy až v úterý 23.4.2019

Kompletní cestovní
pojištění v ceně zájezdu

Cena zájezdu: 7. 200,- Kč
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem,
průvodce, 4x ubytování v Premiere Classe a Ibis Budget, 3x snídaně, trajekt přes
kanál La Manche, kompletní „Cestovní pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:
1. den: Odjezd v 06,00 hodin z Hořovic od školy. Přejezd přes S RN do Francie na nocleh.
2. den: V ranních hodinách plavba lodí přes kanál La Manche. Vylodění v přístavu Dover, jenž se
rozkládá na úpatí křídových útesů. V době připlouvání jsou úchvatné pohledy na Křídové
útesy doverské. Hrad DOVER s pozůstatky původního majáku, který tady postavili již
staří Římané. Hrad, který již po téměř 2000 let tak dohlíží na průliv oddělující pevnins k ou
Evropu od Británie. V hradě dnes sídlí muzeum vystavující četné exponáty spojené s jeho
minulostí. Mnohé z muzejních sbírek jsou umístěny také do bludiště podzemních chodeb,
jež pod hradem vyhloubili vězni během napoleonských válek. Úchvatná vyhlídka na velmi
rušné přístaviště, kam připlouvají trajekty. Cesta jižní Anglií podél mořského pobřeží k
útesům S EVEN S IS TERS , které jsou zajímavým dokladem erozní činnosti mořských vln.
Zastávka na útesech BEACH HEAD, jenž naopak nabízejí svým návštěvníkům úchvatné
výhledy na kanál La Manche z výšky 163 metrů. Návštěva jihoanglického lázeňského
městečka BRIGHTON, které bývá označováno jako „Londýn u moře“. Je to živé lázeňské
letovisko s dlouhou oblázkovou pláží. Můžete se zde nechat udivit bizarností Royal
Pavillionu, královského paláce postaveného v orientálním stylu a projít se po Brighton
Pier, historickém molu, na kterém je zábavní park, restaurace a stánky s občerstvením.
Ubytování v hotelu Ibis Budget v Portsmouthu a nocleh.
3.den: S nídaně. Nádherně zařízený palác, který patří rodině Montagu již od 16. století, ruiny
středověkého opatství více než 800 let staré, nádherné zahrady, po kterých se můžete
projíždět historickým červeným patrovým autobusem či speciální nadzemkou, svět Top
Gearu, muzeum veteránů, expozice automobilů, které se objevily na plátnech kin jako Mi n i
Mr. Beana, létající Ford Anglia z Harryho Pottera nebo Jaguár XKR Jamese Bonda, to
všechno je slavné národní muzeum BEAULIEU. Návštěva města PORTS MOUTH, kde si
prohlédneme zdejší přístav, který je nejen významným centrem anglické námořní dopravy,
ale slouží také jako místo odpočinku mnoha slavných lodí jako např. historické lodi Mary
Rose a Victory. Možnost navštívit jednu z nejkrásnějších moderních vyhlídkových věží na
světě. Jmenuje se S pinnaker Tower. Návrah do hotelu na nocleh.
4. den: S nídaně. Přejezd do S ALIS BURY – nádherného středověkého městečka s pravou anglickou
atmosférou. Najdete zde jednu z nejkrásnějších raně gotických anglických katedrál , k de je
uložen jeden z výtisků „Magna charta“, a spoustu historických budov v křivolakých uličkách
centra, které přímo vybízejí k procházkám. Průjezd okolo OLD S ARUM na prohlídku
nejslavnější megalitické památky Evropy – S TONEHENGE. Původ a účel obrovských
kamenných bloků seskupených do kruhu nedá spát mnoha světoznámým vědcům a
odborníkům na pravěkou civilizaci. Návštěva největšího obývaného hradu na světě WINDS OR, letní a víkendové sídlo královské rodiny. Poté přejdeme do sousedního městečka
ETON s nejslavnější střední školou v Británii, kde studovali kromě jiných významných
osobností i princ Charles a jeho synové. Nocleh v hotelu Ibis Budget nedaleko Londýna.
5. den: S nídaně. LONDÝN. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí WES TMINS TER, v níž se
nacházejí nejvýznamnější památky jako budova parlamentu, jejíž součástí je hodinová věž
Big Ben; Westminsterské opatství, korunovační sál králů a královen, kde se odehrála jedna
ze závěrečných scén románu Š ifra mistra Leonarda, nebo oficiální královská rezidence
Buckinghamský palác. Plavba po řece Temži kolem jedné z výrazných dominant britské
metropole - katedrály sv. Pavla, S hakespearova divadla Globe či válečné lodi HMS Belfast až
k TOWERU, nejvýznamnější historické památce, kde jsou uloženy nejvzácnější poklady
britské říše. Poblíž se přes řeku Temži klene nejfotogeničtější most Londýna TOWER
BRIDGE. Na závěr prohlídky Londýna projížďka nejstarším metrem na světě. Ve večerních
hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt na kontinent.
6. den : Návrat do Hořovic v odpoledních hodinách.
Během cesty je možné zakoupit si v autokaru nápoje za Kč.

