Za Lochnesskou do Skotska
Termín: 9.6. – 16.6.2017
Program:
1.den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách
2.den: Dopoledne příjezd do Amsterdamu a prohlídka města s průvodcem (Dam, Damrak, Květinový
trh, Královský palác, burza…), poté projížďka lodičkou po grachtech. Odpoledne návštěva možnost
návštěvy Muzea voskových figurín Madame Tussaud´s a přesun do přístavu Ijmuiden. Noční plavba
trajektem s ubytováním ve 4lůžkových kajutách.
3.den: Dopoledne vylodění v Newcastelu a pokračování cesty na sever nádhernou oblastí Borders.
Zastávka na skotských hranicích a návštěva Jedburgh Abbey, poté návštěva jedné ze slavných
skotských destilérií Glenkichie Distillery. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Edinburghu či
okolí.
4.den: Celodenní prohlídka hlavního města Skotska Edinburghu. Dopoledne procházka s průvodcem
po Royal Mile a návštěva slavného královského sídla Holyrood Palace, kde pobývala jedna ze
slavných skotských královen Marie Stuartovna. Poté osobní volno na nákupní třídě Princess Street.
Odpoledne návštěva královské jachty Britannia, která na palubě s královnou Alžbětou II. několikrát
obeplula zeměkouli. Večer návrat na ubytování.
5.den: Celodenní výlet na skotskou Vysočinu. Procházka smutným údolím Glencoe a průjezd
překrásnou částí Skotska zvanou Great Glen, jíž dominuje nejvyšší hora Velké Británie Ben Nevis.
Odpoledne zastávka u soustavy zdymadel Neptunovy schody a projížďka lodí po slavném jezeře Loch
Ness. Večer návrat na ubytování.
6.den: Po snídani rozloučení s rodinami a přejezd do severoanglického Yorku. Procházka historickými
uličkami The Shambels s průvodcem a návštěva překrásné katedrály York Minster. Poté návštěva
strašidelného muzea York Dungeon a přesun na ubytování do hotelu.
7.den: Po snídani odjezd do Londýna. Dopoledne procházka Greenwichským parkem a plavba
lodičkou do centra Londýna. Prohlídka historické části City of Westminster ( Parlament, Westminster
Abbey, Downing Street, Trafalgar Sq., Piccadilly Circus, Hamley´s, Oxford Street). Večer možnost
projížďky na London Eye.
8.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena: 10 990,- Kč

Cena zahrnuje:










Dopravu zájezdovým autokarem
1x trajekt Amsterdam - Newcastle s ubytováním na kajutách
1x trajekt nebo Eurotunnel pro cestu přes La Manche
3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí
1x ubytování v hotelu s večeří a snídaní
Přistavení autobusu ke škole (min 13 plně platících)
Dodání informačních materiálů a mapek
Služby průvodce po dobu zájezdu
Plné cestovní pojištění vč. pojištění léčebných výloh a storno zájezdu

Cena nezahrnuje vstupy do navštívených objektů (cca 20 Euro a 45 GBP) a kapesné.
Všichni účastníci musí mít nejpozději 8 týdnů před zájezdem vyřízené cestovní doklady (pas
nebo OP)

……………………………………………………………..odstřihněte………………………………………………………………

Závazná přihláška

Jméno a příjmení účastníka …………………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození…………………………………………Státní příslušnost………………………………………………………………
Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/a zájezdu do Velké Británie.

………………………………………………….
podpis

