
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

21022 2020/2021 dle nabídky CK

CESTA ZEMÍ 
ČERVENÉHO DRAKA
VELKÝ OKRUH WALESEM

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského 

přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, v nočních hodinách přeprava přes kanál La 

Manche, přejezd do Walesu k návštěvě středověkého hradu 
Caerphilly s rozsáhlými vodními příkopy, přesun místní 
dopravou k prohlídce hlavního města Walesu, Cardiffu – krytá 
tržnice, Royal Arcade, City Hall, návštěva Cardiff Castle, 
přístavní čtvrť v zálivu Cardiff Bay s Pier Head Building 
a dřevěným kostelem Norwegian Church, ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách ve Swansea a okolí
alternativně: místo Cardiff Castle návštěva technického 
muzea Techniquest s interaktivními exponáty

3. den celodenní výlet – St. Fagans a poloostrov Gower
dopoledne: návštěva St. Fagans National Museum of 
History, prvního muzea pod širým nebem v Británii – 
v malebné krajině lze zhlédnout řadové dělnické domy, 
zemědělská obydlí a statky, obchody, kovárnu, školu aj.
odpoledne: výlet na poloostrov Gower – přírodní rezervace 
s křídovými útesy a nádhernými plážemi, procházka 
v překrásné zátoce Rhossili Bay (3 míle dlouhá písečná pláž), 
dle počasí možnost koupání, návrat do rodin
alternativně: místo St. Fagans prohlídka druhého největšího 
velšského města Swansea s možností návštěvy National 
Waterfront Museum (historie průmyslové revoluce)

4. den celodenní výlet do NP Snowdonia
přejezd do severního Walesu k návštěvě NP Snowdonia – 
pěší procházka s nádhernými výhledy, zastávka v malebných 
vesničkách Beddgelert a Llanberis s možností návštěvy 
Národního muzea břidlic v místě bývalého lomu, možnost 
vyhlídkové jízdy historickou úzkokolejkou Snowdon 
Mountain Railway až na vrchol nejvyšší hory Walesu 
Snowdon, dle časových možností zastávka v přímořském 
letovisku Llandudno – procházka po promenádě a nejdelším 
molu ve Walesu, možnost jízdy historickou lanovkou na vrchol 
Great Orme, večer ubytování v rodinách v Colwyn Bay a okolí
alternativně: místo NP Snowdonia návštěva severo- 
anglického města Chester s typickými hrázděnými domy 
Chester Rows (13. a 14. stol.) a velkolepou katedrálou

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO PEDAGOGICKÝ 
DOZOR ZDARMA 'VČETNĚ VSTUPŮ*

CENA ZÁJEZDU KČ 10 490,+ ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt)

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky a mapky

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

Londýn

Cardiff

Calais

Anglesey

Gower

Caernarfon

NP Snowdonia

5. den celodenní výlet – Anglesey a Caernarfon
dopoledne: výlet podél severního pobřeží Walesu na ostrov 
Anglesey, zastávka ve vesničce „Llanfair…“ pyšnící se 
nejdelším názvem na světě, Holyhead a procházka po 
pláži a starobylým centrem přístavního města, návštěva  
Ellin’s Tower – přírodní rezervace s koloniemi mořského 
ptactva, procházka na malebný ostrůvek South Stack s 28 m 
vysokým historickým majákem
odpoledne: návštěva největšího velšského hradu Caernarfon 
(místo korunovace prince Charlese princem velšským) a měs-
tečka Portmeirion ve stylu italské renesance, návrat do rodin

6. den celodenní návštěva Londýna
přejezd do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(možnost návštěvy), Downing Street, St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China 
Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar 
Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), 
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím 
vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun 
lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět 
do České republiky

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

TIP: VÝLET DO LIVERPOOLU
zařaďte do programu návštěvu Liverpoolu spjatého 
se slavnou kapelou Beatles – pro více informací kontaktujte CK
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Školní zájezdy, s. r. o., cestovní kancelář, Srbská 3077/53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz, e-mail: info@skolnizajezdy.cz

Velká Británie – mobil: 602 766 845, tel.: 541 589 227, 541 589 234
státy EU a USA – mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231
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