
  

 

 
Termín:  28.6.-5.7.2019              Číslo zájezdu: 19-300     Cena: 11 500,- / 12 800,- Kč * 

 
 

HORY A HISTORIE SEVERNÍHO WALESU 
ZÁJEZD PRO PEDAGOGY 2019 

 

 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Odjíždět budeme v pátek v podvečer po trase Brno, Praha, Plzeň.  
 
2. DEN: PŘÍJEZD DO BRITÁNIE, GLOUCESTER 

V noci projedeme Německem a Belgií a zastavovat budeme jen na toalety a na protažení. Kolem poledne přijedeme do 
Francie, odkud se trajektem přeplavíme do Anglie. Přejedeme do města Gloucester, kde se ubytujeme v hotelu. 
Odpoledne se projdeme centrem a podíváme se po místních zajímavostech. Čeká nás mimo jiné prohlídka krásné 
gotické katedrály, kde byl korunován Jindřich III. a kde je pohřben Edvard II. Večer se vrátíme do hotelu. 
 
3. DEN: CHESTER 

Po snídani se vydáme dále na sever a kolem poledne přijedeme do středověkého města Chester. Projdeme se 
centrem, vystoupíme na městské hradby a prozkoumáme římské vykopávky. Navštívíme krásnou gotickou katedrálu a 
podíváme se na vyhlášené hrázděné domy. Večer se ubytujeme v hotelu. 
 
4. DEN: CONWY CASTLE, LLANDUDNO 

Po snídani přejedeme do městečka Conwy, které je celé obehnáno středověkými hradbami. Při návštěvě zdejšího 
hradu budeme obdivovat stavitelské mistrovství konce 13. století. Odpoledne strávíme v přímořském letovisku 
Llandudno, projdeme se po promenádě a vyjedeme viktoriánskou tramvají na překrásnou vyhlídku nad mořem. Večer 
se vrátíme zpět do hotelu. 
 
5. DEN: HARLECH CASTLE, SNOWDONIA NATIONAL PARK 

Po snídani pojedeme na západní pobřeží Walesu a navštívíme další z mohutných hradů postavených v době Edvarda I. 
- Harlech Castle. Většinu dne strávíme v národním parku Snowdonia National Park. V případě pěkného počasí se 
vydáme na procházku pod nejvyšší horou Walesu po cestičce známé jako Miners´ Track. Večer se vrátíme zpět 
do hotelu. 
 
6. DEN: LLANFAIR PG, CAERNARFON CASTLE, FFESTINIOG RAILWAY 

Po snídani přejedeme na ostrov Anglesey a zastavíme se v Llanfair PG, což je zkrácený název místa s nejdelším 
jménem v Evropě. Poté přejedeme do místa, kde jsou korunováni princové z Walesu, na hrad Caernarfon. Odpoledne 
se svezeme vláčkem po úzkorozchodné železnici Ffestiniog Railway v malebné přírodě velšských hor. Večer se vrátíme 
zpět do hotelu. 
 
7. DEN: LONDÝN 

Po snídani odjedeme z Walesu do Anglie a kolem poledne dojedeme do Londýna. Odpoledne strávíme v centru podle 
vlastní chuti a večer půjdeme na divadelní představení. Pozdě večer odjedeme z Londýna do přístavu Dover, odkud 
přeplujeme zpět na kontinent.  
 
8. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Po připlutí do Francie budeme projíždět Belgií a Německem zpět do ČR a zastavovat budeme opět jen na protažení a 
na toaletu. Příjezd do ČR je plánován v odpoledních hodinách. 
 
 
 

 
 



  

 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt Francie - Velká Británie (nebo Eurotunel) 
- 5x ubytování v hotelech ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 5x snídaně 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí 
 

Poznámky: 
- zvýhodněná cena pro pedagogy je 11 500,- Kč 

- standardní cena pro ostatní účastníky je 12 800,- Kč 


