
www.angloworld.cz

číslo zájezdu 13200129.06. – 6.07. 2013
PO STOPÁCH PSA BASKERVILLSKÉHO A KRÁLE ARTUŠE

JIHOZÁPADNÍ  ANGLIE

1. DEN
Odjezd v časných ranních hodinách  
(5.00 hodin Tábor, 6.00 hodin Písek), pře-
jezd SRN, Belgie, Francie, nocleh v F1 Dun-
kerque.

2. DEN
Snídaně na trajektu, přejezd přes La Man-
che do Velké Británie. WINDSOR - jeden 
z největších obydlených zámků na  světě, 
sídlo královského rodu, nejvýznamnější 
oficiální rezidence královské rodiny mimo 
Londýn, procházka kolem zámku a  měs-
tečkem Windsor - dlážděné křivolaké 
uličky s hrázděnými domy. Nocleh v YHA 
v Bristolu.

3. DEN
Cesta na jihozápad Anglie do hrabství 
Corn wall. TINTAGEL CASTLE - zřícenina 
bájného hradu z 12. stol. vysoko nad mo-
řem na pobřeží Atlantiku, podle pověsti 
rodiště krále Artuše, Merlinova jeskyně, 
ve vesnici starý poštovní úřad ze 14. stol. 
BOSCASTLE - památkově chráněná ves-
nice při ústí řeky Valency, malý přístav 
s  bohatou pašeráckou historií, muzeum  
čarodějnictví. Ubytování v hostitelských 
rodinách v St. Austell s plnou penzí. 
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cesta na Tintagel Castle

- magický kout Británie
- bájný hrad Tintagel Castle
- nejzápadnější bod Anglie „Lands End”
- Eden project – největší světový skleník
- velkolepá hrabství s panskými sídly
- hliněné domky s doškovými střechami
- exotické zahrady, vřesoviště
- úchvatná pobřeží s útesy, kouzelné pláže
- hospoda Jamajka z románu D. Maurierové 
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Ce na zájezdu zahrnuje: 
- 6x ubytování (1x F1, 2x YHA, 3x v rodinách) 
- 3x snídaně, 3x plná penze v rodinách 
- dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC 
- trajekt přes kanál La Manche 
- průvodce 
- komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 
-  pojištění záruky pro případ úpadku CK  

dle zák. 159/1999 Sb.

Cena
13 590,- Kč

4. DEN
ST. IVES - přímořské městečko na jiho-
západním pobřeží Atlantského oceánu, 
přístav, spleť úzkých dlážděných uliček se 
starými žulovými domky, keramické dílny, 
malířské školy, jedna z poboček Tate Galle-
ry, písečné pláže. LAND´ S END - skalnatý 
mys, nejzápadnější místo  Anglie, procház-
ka po skalnatém pobřeží s jedinečným 
výhledem na Atlantik. MINACK  THEATRE 
- kamenné divadlo vytesané v pobřežních 
skalách, postavené ve stylu  řeckého amfi-
teátru. ST. MICHAEL´ S MOUNT - ostrovní 
žulový útes, na vrcholu hrad a bývalý kláš-
ter, za odlivu procházka na ostrov. Ubyto-
vání v hostitelských rodinách v St. Austell 
s plnou penzí.

6. DEN
JAMAICA INN - krátká zastávka u slavné 
hospody v oblasti Bodmin Moor, dějiště 
románu o pašerácích spisovatelky Daphne 
du Maurier. STONEHENGE - jedno z  nej-
navštěvovanějších prehistorických míst 
na  světě, megalitický kruh z obřích ka-
menných kvádrů. Nebo místo Stonehenge 

7. DEN
LONDÝN - celodenní prohlídka hlavního 
města, dopoledne pěší okruh kolem nejvý-
znamnějších památek v City of Westmin-
ster (Houses of Parliament, Westminster 
Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Buckin-
gham Palace, Piccadilly Circus), odpoledne 
individuální volno, večer projížďka lodí po 
řece Temži do Greenwiche. Ve večerních 
hodinách trajekt do Francie.

8. DEN
návrat do ČR v odpoledních hodinách.

5. DEN
EDEN PROJECT - globální zahrada 21. sto-
letí, největší skleník na světě postavený 
v kráteru bývalého kaolinového dolu, přes 
10 000 druhů rostlin z různých částí pla-
nety. LANHYDROCK  HOUSE - zámeček 
z první pol. 17. stol., viktoriánské šlechtic-
ké sídlo, obrazová galerie, nádherný park 
a zahrady se vzácnými keři. FOWEY - starý 
cornwallský přístav. Ubytování v hostitel-
ských rodinách v  St. Austell s plnou penzí.

POŘADATEL ZÁJEZDU:
cestovní kancelář BUS TOURIST s.r.o. 
(náměstí 5. května  285, 500 02 Hra-
dec Králové, tel: 495 513 319, E-mail:  
info@bustourist.cz, www.bustourist.cz),
ve spolupráci s vedoucími kolekti-
vu PhDr.  Květou Fořtovou (Tel: 381 
498 228, Mobil: 606 489 309, E-mail:  
kvetafortova@seznam.cz, www.anglowor-
ld.cz) a  Mgr.  Ivou Karvánkovou (mobil:  
606 550 529, E-mail: karvankovi@volny.cz)
PRŮVODCE: Zdena Zídková
ZASEDACÍ POŘÁDEK V AUTOBUSU:
Určí vedoucí kolektivu. V případě poža-
davku na číslo sedadla rozhoduje pořadí  
přihlášení a platba zálohy.

SHERBORNE - historické tržní městečko, 
zřícenina hradu z 12. stol., opatství, Sher-
borne Castle, domy dochované ze středo-
věku. Nocleh v YHA v Salisbury.
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