CK Boca spol. s r. o., 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice, tel. 46 6530208, info@ckboca.cz, http://www.skolní-zajezdy-boca.cz

TERMÍN: 1. 10. – 7. 10. 2017, 7 dní (ne – so)
CENA: 8.790,- Kč/os. (45 + 3)

9.390,- Kč/os. (40 + 3)

1. DEN: NE - V ranních hodinách odjezd z Nového Bydžova směr Rozvadov. Přejezd přes Německo, Belgii do Francie.
2. DEN: PO - Brzy ráno přejezd trajektem (nebo Eurotunnelem) do Anglie. Přejezd do centra LONDÝNA, pěší procházka po trase:
- katedrála sv. Pavla - je nejvyšší kupolovitou stavbou v Londýně, 3. na světě, autor Ch. Wren, sarkofágy významných osobností VB
- Monument - památník stojící nedaleko ulice Pudding Lane, kde 2. září 1666 vypukl Great Fire of London (Velký požár Londýna),
který zničil velkou část města. Navrhl jej sir Christopher Wren na památku Velkého požáru. Možnost výstupu na Monument.
- Tower of London - prohlídka pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých
šlechticů a konaly se zde četné popravy. Korunovační klenoty v pokladnici Jewel House dokumentují historii a bohatství V. Británie
- St. Katharine´s Dock – starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován. Může se pochlubit starými otočnými mosty a také
loděmi, mezi nimiž je i mnoho krásných starých plachetnic (možnost odpočinku a svačiny v odpočinkové zóně)
- přes Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb
Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují
je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu
- okolo Hay´s Gallery - původně skladiště a k němu přiléhající molo na jižním břehu Temže, dnes komplex budov, který v sobě
zahrnuje kanceláře, restaurace, obchody i byty
- ke křižníku HMS Belfast - křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum
- kolem Shakespearova divadla Globe, Tate Modern (zdarma) - muzeum moderního umění (možnost krátkého vstupu do objektu
a krásné vyhlídky na St. Paul Cathedral na protějším břehu řeky Temže z restaurace v 1. patře muzea)
- Millenium Bridge - procházka po visutém ocelovém mostu pro pěší přes řeku Temži v Londýně mezi Southwark Bridge a
Blackfriars Railway Bridge. Výstavba mostu započala roku 1998, slavnostně byl otevřen v roce 2000.
- Muzeum of London - prohlídka zdarma (nutné objednat předem)– popisuje život v metropoli od pravěku po současnost. Jsou zde
expozice archeol. nálezů a původních domácích předmětů, rekonstruované interiéry a ulice a dokonce i rozhlasové studio.
Muzeum je velmi hezké, zajímavé jsou nálezy z římských dob, názorná ukázka požáru Londýna a zlatý kočár královny, také
interaktivní část prohlídky, kdy se můžete podívat nejen na místa spjatá s historií, ale i na moderní budovy.
Možnost odpočinku a svačiny – lze využít místního občerstvení nebo z vlastních zásob.
Odjezd na ubytování. Navečer odjezd na ubytování do hotelu v Southamptonu.
3. DEN: ÚT - Po snídani odjezd z ubytování a přejezd do oblasti Cornwallu. Průjezd DARTMOORSKÝM NÁRODNÍM PARKEM, krajem
“Psa Baskervillského” se zastávkou na některém z romantických vřesovišť s pasoucími se divokými poníky. Přejezd k romantické
zřícenině hradu TINTAGEL CASTLE, který se vypíná na vysokém skalním útesu, o němž pověst říká, že se zde narodil legendární král
Artuš, který byl dle historiků údajně římsko-britským vůdcem či bojovníkem a stál v čele odboje proti vpádu Anglů a Sasů v 6. stol.
Od hradu vede stezka po útesu až k tintagelskému kostelu s normanským i anglosaským zdivem. Návštěva Síně krále Artuše a
procházka kolem Old Post Office, která je jednou z nejstarších pošt v Anglii. Dále zastávka a procházka památkově chráněnou

vesničkou BOSCASTLE. Říčka Valency teče středem hlavní ulice až do rybářského přístavu, krytého od moře vysokými břidlicovými
útesy. K večeru přejezd na ubytování do rodinách v oblasti Plymouth, večeře, nocleh.
4. DEN: STŘ - Po snídani přejezd místním trajektem na prohlídku paláce MOUNT EDGCUMBE, která se tyčí na cornwallské straně
Plymouth Sound. Najdete zde tudorovský dům, okrasné zahrady, celé hektary prostorného parku a různé cesty na pobřeží. Dům je
rekonstrukcí původní tudorovské budovy, která byla zničena během bombardování. Hlavní zdejší atrakcí je areál s dokonalými
zahradami rozdělenými na francouzskou, italskou a anglickou část.
Odpoledne přejezd zpět trajektem do města PLYMOUTH - procházka historickou částí města. Starý Plymouth je soustředěn kolem
Hoe s proslulým trávníkem a majákem (Smeaton´s Tower), odkud se otevírá krásný výhled na moře. Vedle se tyčí masivní Royal
Citadel z 60. let 17. stol., která sloužila k ochraně přístavu, a fascinující National Marine Aquarium (akvárium s mořskými živočichy;
nachází se zde největší evropská sbírka mořských koníků; možnost návštěvy akvária). Mayflower Museum (možnost návštěvy
v případě zájmu) se rozprostírá ve třech patrech této budovy a objasňuje příběh plavby „Otců poutníků“ na lodi Mayflower do
Nového světa. Z muzea se naskýtá panoramatický výhled na rušnou čtvrť Barbican. V případě zájmu projížďka výletní lodí po
loděnici a přístavu, kde kotví válečné lodě i ponorky. Později odpoledne osobní volno, možnost drobných nákupů v OD Primark
(otevř. do 18:30) nebo Poundland (otevř. do 19:00). K večeru návrat do rodin v Plymouth, večeře,
nocleh.
5. DEN: ČT - Snídaně v rodině. Odjezd na celodenní výlet: příjezd
k normanskému klášteru ST. MICHAEL´S MOUNT s hradem
a katedrálou, k nimž lze za odlivu dojít po mořském dně. Za přílivu vozí
návštěvníky k ostrovu loďky. Přejezd do PENZANCE – nejzápadnějšího
většího města Velké Británie. Odtud dále až na nejzápadnější cíp
Anglie LAND´S END, kde je první a poslední hostinec v Británii a odkud
jsou za dobré viditelnosti patrné pobřežní skály na souostroví Scilly.
K večeru návrat do rodin v Plymouth, večeře, nocleh.
6. DEN: PÁ - Po snídani odjezd do LONDÝNA, příjezd kolem poledne. Pěší procházka po trase:
- London Eye a projížďka na tomto obřím kole na břehu Temže, odkud uvidíte zajímavá místa v centru Londýna.
- k budově Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge
- prohlídka korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné
osobnosti až do r. 1760 – konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny
- projdeme po Parliament Square a po vládní ulici Whitehall
- zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci
vyfotit u stráží na koni
- přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně) – možnost občerstvení (svačiny) v klidné zóně parku
- k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem
drží stráž královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce.
- na náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se
sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami, krátká zastávka na Leicester Square se sochou
Charlie Chaplina.
- Trafalgar Square – krátká zastávka - u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru.
ODPOLEDNE: možnost návštěvy (rozdělení do 2 skupiny, nebo v případě zájmu a s ohledem na pozdější uzavírací dobu muzeí
v pátek, možnost prohlídky obou objektů):
- National Gallery (Národní galerie) – přední londýnské muzeum umění, které vlastní přes 2200 obrazů. Galerie byla založena r. 1824
a dnes jsou v ní zastoupeny obrazy od 13. stol. až po impresionisty 19. stol. (např. Leonardo da Vinci, Vélazquez, Turner, Constable,
Renoir atd., Picasso). Možnost občerstvení v přízemní čajovně. (otevírací doba v pátek do 20.30 hod.)
- British Museum (Britské muzeum) – nejstarší veřejné muzeum na světě bylo zřízeno v roce 1753 jako domov pro rozsáhlé sbírky
lékaře sira Hanse Sloana. Jsou zde řecké, římské, egyptské a západoasijské exponáty, dále orientální sbírky a sbírky z Mexika.
Možnost využití některé z konkrétních přednášek v angličtině ve vybrané části sbírek – (dle rozpisu přednášek při příchodu do
muzea, ev.dle internetu, délka přednášek na cca 1 hod.). Dále možnost prohlídky časově ohraničených výstav (některé bývají
zdarma, jiné za poplatek) - v pokynech na cestu před odjezdem na zájezd budou uvedeny aktuální konkrétní možnosti těchto
výstav (otevírací doba v pátek do 21 hod.). Možnost občerstvení (z vlast. zásob nebo fish and chips v obchodech před muzeem).
V případě zájmu a časové rezervy zastávka na Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a
oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných nákupů a ev.
potravin na cestu v Tescu.
K večeru přejezd místní dopravou (metrem) do oblasti Greenwich na parkoviště autobusů a odjezd z Londýna do Doveru, přejezd
trajektem (event. Eurotunnelem z Folkestone) do Calais.
7. den: SO - Přejezd přes Francii, Belgii a Německo zpět do ČR. Návrat do Nového Bydžova v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:









dopravu zájezdovým autobusem (TV, DVD, WC, možnost zakoupení teplých a studených nápojů v Kč během cesty)
2 x trajekt nebo Eurotunnel
3 x ubytování v rodinách včetně plné penze
1 x ubytování v hotelu se snídaní (třílůžk.pokoje, vlast.soc. zařízení)
odborného průvodce CK
informační materiály na cestu (mapky,…)
zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK
DPH

Cena nezahrnuje:
 vstupné, event. jízdné lodí po Temži a přejezd trajektem na Mount Edgcumbe a zpět
 komplex. cest. pojištění do zahraničí (vč.poj.léčeb.výloh a poj.storna z dův. nemoci) – doporučujeme za příplatek
Příplatky:
 komplexní cest. poj. do zahraničí (vč. poj. léčebných výloh a poj. storna zájezdu z důvodu nemoci): 252,- Kč/os. a pobyt
 student 18 – 21 let: 150,- Kč/os. a pobyt
 speciální dieta (bezlepková, bezmléčná): 500,- Kč/os. a pobyt
 vstupné v Kč – viz tabulka vstupů
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 40 - 45 studentů a 3 osob jako pedagogický dozor, dle kurzu ČNB ke dni 3.2.2017

Orientační ceny vstupného ve Velké Británii pro rok 2017 (budou ještě z aktualizovány v pokynech na cestu cca 2-4 týdny před odjezdem na zájezd):

Oblast
LONDÝN

CORNWALL

Památka
Tower of London
(spec. cena při platbě předem v Kč)

Otevírací doba
út- so 9:00 - 17:30,
ne-po 10:00-17:30

Student Dítě do 15 let
200,- Kč
150,- Kč

Tate Modern (doporučujeme vyhlídku
z 1. patra na St.Paul Cat.)

Ne – Čt 10 – 18 Pá So 10 - 22

zdarma

zdarma

zdarma

British Museum (nutná rezervace
předem - u větších skupin )

10:00 – 17:30, Pá do
20:30

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma
£24.95
650,- Kč
£ 8,£7.90
zdarma

zdarma
£24.95
370,- Kč
£ 8,£7.00
Zdarma

zdarma
£19.95
370,- Kč
£ 4,£4.70
Zdarma

£6,10
£7,50
£2,-

£2,50
£7,50
£1,-

£2,50
£3,60
£1,-

£15.95

£13.50

£3.00

£2.50

£11.95
£1.50
(do 16 let)

£ 8.50
£6.50
£2,70

£ 8.50
£5.00
£2,70

£ 5.00
£3.50
£1,30

National Gallery
London Eye (dle zájmu)
- zvýhodněná cena při platbě předem
Místní doprava Londýn
TINTAGEL CASTLE (pokud nelze educ. visit)
- educational visit

10 – 18
Pá do 21.00

11:00-18:00
10:00-17:00

TINTAGEL - Síň krále Artuše
10:00-17:00
ST. MICHAEL´S MOUNT-zahrada+hrad 10:30 – 17:00
Loďka (při přílivu), cena za 1 cestu
PLYMOUTH

Dospělý
710,- Kč

Marine Aquarium
(nutná rezervace předem)
Mayflower Museum
(v případě zájmu)

Projížďka lodí – v případě zájmu
(nutná rezervace předem)
MOUNT EDGCUMBE- zahrady a palác
trajekt na Mount Edgcumbe (zpáteční)

10:00 - 17:00
Po – So 9:30 – 17:00,
Ne 10:30 – 16:00

10:00 - 16:00

