
 

 

číslo programu 

 2213c 

školní rok 

2013/2014 

termín 

dle přání školy 

Severní Wales –

 cesta zemí červeného draka 

Program zájezdu pro SŠSDS Liberec: 

1. den odjezd od školy přes Německo do Brugg 

2. den celodenní pobyt ve městě Bruggy – Benátky severu – bezplatná návštěva Groeninge Museum (vystavena díla světoznámých malířů –

Bogart, Bosch, Van Eyck a další), Boží domy, dvůr bekyní, projížďka po romantických kanálech DeReien, prohlídka radnice, výstup 

na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem na historické jádro Brugg, návštěva Muzea folkloristiky (v osmi domcích ze 17. stol. je 

k vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, lékárna, vlámský příbytek, hospůdka aj.), odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii 

3. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, přejezd k prohlídce Cadbury World – návštěva nejznámější britské 

čokoládovny – atrakce pro malé i velké návštěvníky, zhlédnutí výrobního procesu, ochutnávky aj., odjezd do severního Walesu 

do přímořského městečka Colwyn Bay, ve večerních hodinách ubytování v rodinách 

4. den dopoledne: výlet podél severního pobřeží Walesu na ostrov Anglesey, krátká zastávka ve vesničce Llanfair… – pyšnící se nejdelším názvem 

na světě, návštěva přístavu Holyhead – procházka po pláži a starobylým centrem města, odjezd do Ellin’s Tower – přírodní rezervace 

s koloniemi mořského ptactva (alky, kavky, racci, buřňáci), procházka na malebný ostrůvek South Stack s 28 m vysokým historickým 

majákem 

 odpoledne: návštěva hradu Caernarfon – místo korunovace prince Charlese princem waleským, návštěva Portmeirionu – městečko ve stylu 

italské renesance, v případě časových možností zastávka v přímořském letovisku Llandudno – procházka po promenádě a molu (nejdelší 

ve Walesu), návrat do rodin 

5. den odjezd do Liverpoolu – Beatles tour – po stopách slavných Beatles – návštěva Mathew Street a Cavern Club, Beatles Story (alternativně: 

návštěva stadionu FC Liverpool), prohlídka historického jádra Liverpoolu (alternativně místo Liverpoolu: výlet vláčkem na nejvyšší horu 

Walesu Snowdon, focení překrásných přírodních scenérií ), odjezd do Londýna, ve večerních hodinách ubytování v rodinách 

6. den dopoledne: návštěva hradu Tower, prohlídka Tower Bridge, St. Catherines Docks, plavba lodí po Temži k Westminster Bridge 

 odpoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square, návštěva Covent Garden, eventuálně možnost projížďky na obřím kole London Eye, ve večerních hodinách odjezd zpět 

do České republiky 

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

Cena zájezdu Kč 7 850,- zahrnuje: 

 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje) 

 3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd 

formou balíčku) 

 dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet) 

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

trajekt) 

 každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou 

 zdravotní pojištění v rozsahu VZP do výše 2 mil. Kč 

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

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky 

a mapky 


