Zemí krále Artuše
Termín: 8.6. – 14.6.2019
Program:
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách
2.den: Celodenní prohlídka Southamptonu, dopoledne procházka historickým centrem a plavba trajektem
na Isle of Wight. Odpoledne prohlídka slavného sídla královny Viktorie Osbourne House. Po návratu do
Southamptonu návštěva Sea City Museum. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Newquay.

3.den: Celodenní prohlídka města Plymouth. Dopoledne prohlídka města s průvodcem, nákup suvenýrů a
projížďka na lodi kolem přístavu. Odpoledne návštěva podmořského centra National Marine Aquarium a
Royal Citadel, poté zastávka v Torquay a návštěva Babbacombe Village, kde se nachází miniatury
devonských a cornwallských staveb. Večer návrat na ubytování.

4.den: Dopoledne návštěva Eden Project, uměle vybudovaných biomů s rostlinami z celého světa, poté
návštěva zříceniny hradu Tintagel a dramatických útesů jihozápadní Anglie. Odpoledne průjezd NP
Dartmoor s kouzelnými vřesovišti, kde dle legendy žil pes Baskervilský. Dle časových možností zastávka
v městečku Princetown. Večer návrat na ubytování.

5.den: Celodenní prohlídka západní části Cornwallu, návštěva kláštera St. Michael´s Mount, rekreačního
střediska Penzance a Minnack Theatre, impozantního divadla na skalním útesu. Závěr dne bude patřit
oblasti Land´s End s výhledem na ostrovy Isles of Scilly. Večer návrat na ubytování.

6.den: Celodenní návštěva města Portsmouth a prohlídka zdejších historických doků. Poté projížďka lodí a
návštěva ponorky HMS Alliance. Odpoledne osobní volno, nákup suvenýrů. Večer odjezd zpět do ČR
(alternativně lze navštívit přímořské letovisko Bournemouth s písečnými plážemi a bílými skalisky).

7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena:

8 890,- Kč

Cena zahrnuje:
 Doprava zájezdovým autokarem
 4x ubytování v hostitelských rodinách
 4x plná penze (snídaně, obědový balíček,
večeře)
 Trajekt nebo tunel přes La Manche
 Cestovní pojištění vč.pojištění storno
zájezdu, pojištění CK proti úpadku
 Informační brožura
 Služby průvodce po dobu zájezdu
 Asistenční služba CK 24/7


Cena nezahrnuje:
 Vstupy do navštívených objektů a atrakcí
(cca 70£ )
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