ANGLIE + WALES
Program:
1. den - ráno odjezd od školy, přejezd SRN, Belgie a dále do francouzského Calais, přeprava
tunelem (trajektem) do Doveru
2 den - přejezd do LIVERPOOLU – prohlídka města: Albert Dock, muzeum Beatles - Beatles
Story, Cavern Club – místo prvních vystoupení Beatles, prohlídka katedrál Anglican Cathedral
a Metropolitan Cathedral, návštěva některých z muzeí - Maritime Museum, Museum of Liverpool
Life, Tate Museum), přejezd do MANCHESTERU, ubytování v hotelu IBIS, nocleh
3 den - snídaně v hotelu, stadion Manchester United, návštěva Science and Industry Museum,
prohlídka centra - Peter Square, Albert Square, China Town, John Rylands Library - nejkrásnější
budova Manchesteru, odpoledne CHESTER - procházka městem - Rows - čtyři ulice s nádhernými
domy chesterské architektury, prohlídka Roman Amphitheatre (římské vykopávky), procházka po
městských hradbách. Večer návrat do hotelu, po cestě výtah lodí na kanálu, nocleh
4. den - snídaně v hotelu, celodenní výlet do WALESU - Conwy, hrad Caernarfon (na hradě
probíhá tzv. investitura - slavností prohlášení princem waleským), jízda vláčkem v pohoří
Snowdonia nebo muzeum těžby břidlice v městečku Llanberis, návštěva vesnice s nejdelším
názvem na světě - zapsaná v knize rekordů, návrat do Manchesteru, nocleh
5. den - snídaně, odjezd do Londýna, po cestě COVENTRY - katedrála, muzeum automobilů
(jedno z největších na světě), STRATFORD – mista spojená s W. Shakespearem, přejezd do
Bexley, ubytování, nocleh
6. den - snídaně, program v Londýně dle Vašeho přání (even. výlet do Rochestru a Leeds Castle),
přejezd do Bexley, nocleh
7. den – snídaně, odjezd do LONDÝNA, pevnost Tower, prohlídka City, vláčkem DLR do
Greenwiche: Greenwichský přístav, návštěva Námořního muzea a Queen´s House, procházka
parkem ke hvězdárně a k nultému poledníku, navečer odjezd do Doveru, přeprava tunelem
(trajektem) do Calais
8. den - transit přes Francii, Belgii, Německo, návrat odpoledne
Cena zájezdu:

......10.800,- Kč........

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava dálkovým autobusem Bova Magic nebo Mercedes s možností
občerstvení, přeprava tunelem (trajektem), 3x ubytování se snídaní v hotelu IBIS, 3x večer teplé
občerstvení u autobusu (guláš, párky), 2x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd v balíčku),
průvodce, pojištění záruky pro případ úpadku CK. Doporučujeme připojistit se na léčebné výlohy.
Doporučené kapesné (vstupy do muzeí + drobné suvenýry):

cca 45 GBP

