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a v případě času zastávka u hradu Caerphilly z 12. stol. s legrační šikmou věží.
Ubytování v hostelu v Bath.
7. den  Po snídani se vydáme prozkoumat Bath, jedno z nejkrásnějších měst 
ve Spojeném Království, a to díky všem budovám postaveným ze zlatavého 
pískovce, není také divu, že celé město je pod záštitou UNESCA. Prohlídku 
tohoto klenotu začneme v  nejzachovalejších římských lázních na  světě 
Roman Bath, projdeme se po Pulteney Bridge, jehož stavba byla inspirována 
slovutným Mostem zlatníků ve Florencii, užijeme si korzování po lázeňských 
bulvárech a nahlédneme do domu, kde žila známá spisovatelka Jane Austin.  
Večer přeprava do Francie. 
8. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

To nejlepší z Walesu - Chester, Conwy, Snowdonia, Cardiff, Brecon Beacons, Bath
Wales - jedna ze zemí Velké Británie, která stojí pořád 
v  pozadí zájmu při návštěvě ostrova, ale neprávem - je tu 
plno kouzelných přírodních scenérií, impozantních hradů 
a  lidí proslulých svojí pohostinností. Program vhodný pro 
starší studenty.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den Po  noční jízdě busem nás ráno přivítá Liverpool, památky Beatles 
vzpomeneme v muzeu The Beatles Story věnované této slavné čtveřici, neb 
„Brouci “ nastartovali svoji kariéru právě zde, vyfotíme si legendární fotbalový 
stadion Anfield Road, který je sídlem věhlasných “Reds” - FC Liverpool, 
odpoledne věnujeme nákupům na  zmodernizované pěší zóně a  večer se 
pomějeme v  legendární St. Mathew’s Street a  v  Cavern Clubu, kde hráli 
Beatles na začátku své kariéry.
Ubytování v Liverpoolu.
3. den Jako první nám náruč otevře starobylý Chester, jehož krásy si nejlépe 
vychutnáme při procházce po středověkých městských hradbách. Objevíme 
zbytky římských zahrad a  amfiteátru, a  z  ptačí perspektivy si vyfotíme 
tudorovské domy s  unikátními vyvýšenými arkádami. Další zastavení bude 
ve známém velšském viktoriánském letovisku LLandudnu - kolonáda podél 
3km dlouhé pláže, zábavní molo vybíhající 666 m do moře, nádherné výhledy 
z 207 m vysokého útesu Great Orme, to vše potěší každého návštěvníka - mezi 
nimi byl i Lewis Carrol, který jisté slečně Alici zde vyprávěl jímavé příběhy, 
a Alenka v říši divů byla na světě. 
Potom si rozcvičíme mluvidla ve  vesničce s  nejdelším názvem na  světě - 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantisiliogogogoch
Na  závěr dne se zastavíme v  Conwy, přístavním městečku ukrytém 
za hradbami, s krásným hradem a nejmenším domem v Británii.
Ubytování v hostelu v okolí Snowdonu.
4. den Ráno bystře vyrazíme z  městečka Llanberis rozprostírající se 
v  malebném údolí na  úpatí Snowdonu, abychom dobyli tuto nejvyšší 
horu Walesu (1 085 m.n.m), zastavíme se v  pitoreskní soukromé vesničce 
Portmeirion s budhou a psím hřbitovem, jestli je někde kýč krásný, tak je to 
právě zde a pak vyrazíme na jih.
Ubytování v hostelu v Cardiffu.
5. den Vydáme se na  průzkum poloostrova Gower - divocí, chundelatí 
koníci, romantické pláže, divoké útesy a  vřesem porostlé planiny. Prohlídku 
začneme z nejzápadnějšího místa poloostrova z Rhossili, kde se z travnatých 
útesů budeme kochat výhledy na 6 km dlouhou pláž a po útesech porostlými 
voňavými hlodáši se vydáme k mysu Worms Head přístupného toliko za odlivu. 
Parkmill Gower Heritage Centre - prohlédneme si 800 let starý vodní mlýn, 
zvířátka za humny a svezeme se v „pravěké“ lodičce Coraclu. Odtud vyrazíme 
do  zátoky Three Cliffs Bay, jedné z  nejkrásnějších v  Británii – písečné duny, 
rozlehlá pláž, nádherné údolí s bublajícím potůčkem a ruinou hradu nad ním.
Ubytování v hostelu v Cardiffu.
6. den Dopoledne prohlídka Cardiffu - viktoriánské arkády, místní hrad 
a ultramoderní sportovní stadion. Odpoledne vystoupáme na vrchol 
Pen-y-Fan, nejvyšší vrchol „Kapradinových hor“ Brecon Beacons 886 m.n.m., 

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, v hotelu / hostelu 
ubytování se snídaní, průvodce, eurotunel/trajekt, cestovní pojištění včetně léčeb-
ných výloh v zahraničí, pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

7 dnů / 4 noci hostel / hotel 11.790 Kč

8 dnů / 5 nocí hostel / hotel 13.290 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP + drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč / osoba, viz katalog strana 51.
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vláček na Snowdon

Llanberis

Možnost návštěvy Londýna


