Cestovní kancelář Inter Zbiroh tel :. 371 784 918, fax: 371 794 793, e-mail : ck@interzbiroh.cz,
www.interzbiroh.cz nabízí zájezd do Velké Británie:

Zveme Vás na zajímavý zájezd do jedné z nejvyspělejších zemí světa, která si však stále
zachovává své tradice a v mnohém i odlišný způsob života. Čeká na Vás Shakespearův
Stratford upon Avon, ale i Churchillův Blenheim Palace nebo nejstarší univerzitní
město v Anglii - Oxford, universitní města Cambridge a kromě jiných zajímavostí
křídové útesy. Pokud chcete poznat baštu konservatismu, tradic a staletých ctností v
plné kráse, pojeďte s námi. Vydejte se s námi na cestu plnou neopakovatelných zážitků,
jež vám přinese mnoho nových informací, při níž dostanete určitě novou chuť do studia
angličtiny.

Termín: 2. - 7. října 2018
Cena zájezdu: 8. 300,- Kč
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 3x ubytování
v rodinách v Oxfordu, 3x snídaně, 3x večeře, trajekt přes kanál La Manche, kompletní „Cestovní
pojištění“, pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:

Noclehy v rodinách s polopenzí

1. den: Odjezd ve 12,00 hodin z Prahy od školy. Přejezd přes Německo, Belgii a Francii do
přístavu v Calais, nebo Dunkerque.
2. den: V ranních hodinách plavba lodí přes kanál La Manche. Vylodění v přístavu Dover, jenž se rozkládá na úpatí Křídových útesů. V době připlouvání
jsou úchvatné pohledy na Křídové útesy Doverské. Cesta jižní Anglií do
města PORTSMOUTH, kde si prohlédneme zdejší přístav, který je nejen
významným centrem anglické námořní dopravy, ale slouží také jako místo
odpočinku mnoha slavných lodí - historické lodi Mary Rose a Victory –
včetně projížďky lodí po historickém přístavu. V podvečerních hodinách
příjezd do Oxfordu, ubytování v rodinách, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet z Oxfordu na severozápad. Prohlídka impozantního hradu WARWICK, ležícího na břehu řeky Avon, který je králem
mezi hrady. Interiéry jsou vybaveny množstvím voskových figurín od
živých lidí nerozeznatelných, místnosti jsou naaranžované do posledního
detailu. V areálu hradu je možno navštívit hradní vězení, kde Vás potkají
pravá anglická strašidla. Nezapomeňte zhlédnout expozici přípravy
hraběte z Warwicku do jeho poslední bitvy. Návštěva rodiště W.
Shakespeara, malebného městečka STRATFORD UPON AVON, kde na
každém kroku budete sledovat etapy života velkého spisovatele od
rodného domu přes školu až po místo posledního odpočinku. Celé
městečko je velmi příjemné svojí architekturou, obchůdky a malebně se
vinoucí řekou Avon. Návrat do Oxfordu do rodin na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. BLENHEIM PALACE – největší barokní palác ve Velké Británii,
který zapsán na seznamu UNESCO a je rodištěm Sira W. Churchilla –
prohlídka paláce a parku. Odpolední prohlídka OXFORDU, slavné koleje
Christ Church s Great Hall – školní jídelnou Harry Pottera, Magdalen
College, knihovny Bodleian Library – knihovny a ošetřovny Harry
Pottera a nádherné budovy Redciffe Camera. Návrat do rodin na večeři a
nocleh.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet z Oxfordu po hrabství CAMBRIDGESHIRE.
CAMBRIDGE - celodenní prohlídka historického starobylého
univerzitního města, jehož dějiny začaly již v římské době, později zde
byla anglosaská tržní osada. Ve 12. století vznikaly klášterní školy, které
se staly základem pro pozdější univerzitu. Možnost projížďky po řece
Cam na tradiční pramici. V podvečer odjezd do přístavu v Doveru na
trajekt a cesta na pevninu do Calais, nebo Dunkeque.
6. den: Přejezd do ČR. Návrat do Prahy v odpoledních hodinách.

Kompletní cestovní pojištění v ceně zájezdu

