NABÍDKA ZÁJEZDU DO ANGLIE
TERMÍN OD 12.10 do 17.10. 2019
PROGRAM:
1. den
Odjezd dopoledne z ČR do Anglie - Londýna (čas upřesníme dle trajektu).

2. den
Ráno příjezd do Londýna. Prohlídku začneme v Greenwich procházkou tamním parkem a dále
prohlídkou nultého poledníku, či vyhlášeného čajového klipru Cutty Sark. Následně se lodí
přesuneme do centra Londýna, resp. do oblasti Westminster, kde nás bude čekat prohlídka
těch nejzajímavějších místech Londýna (Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben,
Downing Street, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, National Gallery, Leicester
Square, China Town, British museum, Oxford street a další). Během dne bude možnost
projížďky na London Eye. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování do jižní části Londýna.

3. den
Ráno přejezd do malebného městečka Windsor s návštěvou Windsor Castle - druhého
největšího trvale obydleného zámku na světě a zároveň víkendové rezidence královny Alžběty
II. Návrat do Londýna a možnost návštěvy přírodopisného muzea či muzea Viktorie a Alberta.
Následovat bude okružní jízda po nejzajímavějších místech Londýna (délka okružní jízdy může
být upravena v závislosti na aktuální dopravě a dle časových možností).
// Návštěva hradu může být volná až odpoledne, pak by došlo k prohození bodů programu.

4. den
Ráno odjezd do centra slavného univerzitního města Oxford. Procházka městem s návštěvou
ulice High Street, kostelem St. Mary the Virgin, Radcliffe Camera, Bodleian Library a dalšími
zajímavostmi, možnost prohlídky Christ Church College – místa natáčení Harryho Pottera.

Varianta 1/ Přejezd k typickému středověkému hradu Warwick Castle, jehož současná
podoba pochází ze 14. století. Dále návštěva asi nejslavnějšího pravěkého monumentu
v Evropě - Stonehenge. Přejezd na ubytování do Southampton.
Varianta 2/ Přejezd do lázeňského města Bath vč. procházky městem okolo místních
římských lázní, podél řeky, či k jednomu z nejlepších příkladů georgiánské architektury
ve Velké Británii. Přejezd na ubytování do Southampton s možností krátké zastávky
v Salisbury (bez návštěvy katedrály).
Varianta 3/ Přejezd k Stonehenge - asi nejslavnějšímu pravěkému monumentu
v Evropě. Po prohlídce přesun do Salisbury, s návštěvou místní úchvatné katedrály, ve
které se nachází nejlépe dochovaná kopie Magny Charty. Součástí bude i prohlídka
městečka Salisbury s množstvím perfektně zachovalých dobových staveb. Přejezd na
ubytování do Southampton.

5. den
Ráno odjezd do lázeňského přístavního města Portsmouth a absolvování povinné
bezpečnostní pauzy (min. 9h). Během této pauzy absolvujeme prohlídku města, vč. návštěvy
královské loděnice a muzea s možností prohlídky nejdůležitějších lodí anglické historie, jako
např. HMS Victory, HMS Warrior, apod. Nevynecháme ani procházku místní moderní obchodní
čtvrtí, návštěvu 170m vysoké rozhledny Spinnaker Tower, starý přístav, řadu pobřežních
opevnění, či muzeum spojeneckého vylodění v Normandii.
Po prohlídce odjezd na trajekt / Eurotunnel a návrat do ČR.
// V rámci tohoto dne lze brzy ráno zajet do cca 50minut vzdáleného Salisbury a absolvovat jeho prohlídku. Lze
pouze pokud není v rámci 4. dne vybraná varianta č. 3. Díky této změně by se posunul čas odjezdu z Anglie i návrat
do ČR o cca 3-4h.

6. den
V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

VARIANTA 1
VARIANTA 2
VARIANTA 3

Cena:
Cena:
Cena:

7 650,- Kč
7 850,- Kč
7 750,- Kč

Cena zahrnuje:
 dopravu busem pro dálkové cesty, trajekt, případně Eurotunel
 3x ubytování v hotelu – vícelůžkové pokoje
 3x snídaně
 pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje:
 Cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu – 250,- Kč / osoba
 Vstupy, další stravování

VSTUPY:
Loď
London Eye
Kombinace Loď + Eye

Do 11 let
7,50 GBP
11,95 GBP
16,95 GBP

Od 12 Let
7,50 GBP
14,95 GBP
19,95 GBP

Windsor

8 GBP student s rezervací / 11,70 GBP student bez rezervace / 20,20
GBP dospělý bez rezervace

Stonehenge

3 GBP s rezervací / 9,90 GBP studenti do 15 let bez rezervace /
14,90 GBP studenti do 26 let bez rezervace

Warwick Castle

10 GBP s rezervací / 20 GBP bez rezervace

Salisbury Cathedral

Dobrovolné vstupné (1 EUR / student?)

Vyhlídka v Oxford

4 GBP
Do 15 let
9,95 GBP
6,50 GBP
14 GBP
19,55 GBP

Spinnaker Tower
D-Day museum
Tower + D-Day
Tower + HMS Victory

Od 16 Let
10,85 GBP
6,50 GBP
17,30 GBP
23,45 GBP

Celkové vstupné za všechny památky by nemělo být více než cca 55 GBP (mladší 15 let), resp. 65 GBP (starší
15 let).
Jedná se o speciální množstevní slevy uzavřené mezi CK Doltour a uvedenými institucemi. V některých
případech může být nutný jmenný seznam studentů na hlavičkovém papíře.
UVEDENÉ CENY VSTUPNÉHO NEJSOU GARANTOVANÉ A MOHOU SE MĚNIT. CENU VSTUPNÉHO
GARANTUJEME AŽ VE CHVÍLI OBDRŽENÍ PRVNÍ ZÁLOHY ZA ZÁJEZD.

V případě zájmu se prosím hlaste u
Mgr. Kateřina Skupinové nejpozději do 17. 6. 2019

