ZŠ I. OLBRACHTA, SEMILY
Severní Anglie – ubytování na trajektu
21. – 27.4.2018 (7 dní/4 noci)
1. den (21.4.)

- ve večerních hodinách odjezd z ČR nonstop jízda do Amsterdamu

2. den (22.4.)

Amsterdam - město prošpikované grachty (kanály) je nejlepší poznat přímo z vody. Hodinová plavba
loďkou nám ukáže mnohé pamětihodnosti a my se na ní naladíme na další prohlídku. Poté už naše cesta
povede malebnými uličkami kolem kostela Oude Kerk až na náměstí Dam, kde uvidíme královský
Koninklijk Paleis i národní památník. Zde ochutnáme místní specialitu a nakoukneme i do mnohých
sýráren, které k Nizozemí neodmyslitelně patří. Někteří už v okolí Dam mohou relaxovat a aktivnější se
mohou vydat poznávat dál...
V 17h nalodění na trajekt, v 19h vyplutí směr Kingston upon Hull, noc v kajutách na trajektu.

3. den (23.4.)

- ráno vylodění v Kingston upon Hull
Plni sil se vydáme k nejvyšším křídovým útesům v Anglii - Flamborough Head se skalními okny a
vyhlídkou na maják. Projdeme se po pláži a budeme pozorovat stovky mořských ptáků, které zde hnízdí.
Naše další zastavení bude ve Whitby, kouzelném rybářském městečku vklíněném mezi útesy, které svou
neopakovatelnou atmosférou osloví každého, i spisovatel Bram Stoker při svém pobytu zde pojal úmysl
napsat román o nemrtvých - Drakulu – využívajíc romantických ruin opatství Whitby Abbey tyčících se na
útesu East Cliff, a právě zde byly postaveny všechny čtyři lodě věhlasného mořeplavce a objevitele
Jamese Cooka.
Pokračovat budeme do Goathlandu - vesničky ztracené v údolíčku ve vřesovištích, kde se zastavil čas,
není divu, že filmaři také podlehli atmosféře tohoto místa a právě zde se nachází nádraží v
„Bradavicích“. Odkud vyjíždí vláčky tažené parními lokomotivami, kterým se projedeme nádherným
údolím NP North Yorshire Moors do Pickeringu - poklidné městečko, jemuž vévodí starobylý hrad.
- ve večerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v Yorku

4. den (24.4.)

Hadriánův Val – návštěva pozůstatků římské pevnosti Verovicium (Housesteads), která byla postavena
ve 2. století jako součást obrany valu. Během prohlídky nahlédneme do způsobu života římské posádky a
mimo jiné si prohlédneme jedinečné pozůstatky římských latrín.
Newcastle upon Tyne – prohlídka centra města, navštívit můžeme normanskou tvrz ze 12. století
a nedalekou katedrálu sv. Nicholase, která je mateřským kostelem diecése Newcastle a je také sídlem
biskupa. Vydáme se k nábřeží řeky Tyne (Quayside), kde se pokocháme výhledem na mosty Tyne Bridge
a Gateshead Millennium Bridge. Dříve se zde nacházely rušné doky a konaly se tu trhy, dnes je oblast
proslulá z kulturního hlediska. V případě času a zájmu možnost návštěvy BALTIC Centre – muzeum
moderního umění.
- ubytování v hostitelských rodinách v Yorku

5. den (25.5.)

York - historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské hradby, zachované budovy ze
všech dob, York Minster - největší gotická katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - muzeum věnované
době Vikingů, York’s Chocolate Story – čokoládovna v samém srdci města, kde si vyrobíme na památku i
vlastní ochutnávku. V případě času a zájmu navštívíme National Railway Museum- jedno z největších
železničních muzeí na světě.
- ubytování v hotelu na cestě do Cambridge

6. den (26.4.)

Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii, prohlídka historického centra
a procházka kolem starobylých univerzitních kolejí (možnost návštěvy jedné z nich - King’s College);
v případě pěkného počasí možnost plavby po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél
proslavených „college backs“
- ve večerních hodinách přeprava do Francie

7. den (27.4.)

- v odpoledních hodinách návrat do České republiky

CENA:

8 990,- Kč / student
Cena je platná při min. počtu 45 účastníků + 3x pedagog

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt, 1 noc v kajutách na trajektu Zeebrugge Hull (bez stravy), 2 noci v rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), 1 noc v hotelu (snídaně,
večeře), kompletní pojištění Allianz včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy
navštívených míst
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (35 - 40 GBP + 7,50 EUR), kapesné (cca 35 – 40 GBP + drobná eura v Amsterdamu), drobná
eura WC, strava na trajektu
Změna programu vyhrazena
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