
 

Zemí krále Artuše 
 

 

Termín:  19.9. – 25.9.2020 

1. den: Odjezd z České republiky v brzkých ranních hodinách a přejezd do severní Francie na ubytování. 

2. den: Celodenní prohlídka Southamptonu, dopoledne procházka centrem města a plavba trajektem na Isle of 
Wight (9£). Odpoledne prohlídka slavného sídla královny Viktorie Osborne House (zdarma, v případě školních 
prázdnin 7£). Večer ubytování v rodinách v Plymouth. 

3. den: Celodenní prohlídka Plymouthu. Dopoledne procházka historickým centrem s průvodcem a návštěva pod-
mořského centra National Marine Aquarium (8£). Odpoledne přejezd do přímořského letoviska Torquay a návštěva Babbacombe Village (8£), kde 
objevíte miniatury staveb typických pro oblast Devonu a Cornwallu. Večer návrat na ubytování.  

4. den: Dopoledne návštěva Eden Project (5£), umělých biotopů s květinami a stromy ze všech koutů světa. Poté návštěva zříceniny hradu Tintagel 
(zdarma), který se dramaticky tyčí na útesech jihozápadní Anglie. Odpoledne průjezd NP Dartmoor s kouzelnými vřesovišti, kde dle legendy žil pes 
Baskervillský a zastávka u slavné hospody Jamajka. Večer návrat na ubytování. 

5. den: Celodenní prohlídka západní části Cornwallu, návštěva kláštera St. Michalel´s Mount (5£), rekreačního střediska Penzance a Minnack The-
atre (3£), impozantního divadla na skalním útesů. Závěr dne bude patřit oblasti Land´s End s výhledem na ostrovy Isles of Scilly. Večer návrat na 
ubytování. 

6.den: Odjezd do Londýna, prohlídka Londýna - City of Westminster (Westminster Abbey, Parliament, Buckinghamský palác, Trafalgar Sq., Picca-
dilly Circus…). Odpoledne plavba lodičkou (6£) na Greenwich, procházka Greenwichským parkem a odjezd zpět do ČR. 

7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9690 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) + 1x nocleh v ho-
telu 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání s hostitel-
skou rodinou 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu a do-
dání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí cca 60 GBP 
 

 


