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Ostrov Man + Lake District   - Douglas, Snaefell, Windermere, Londýn
Představíme vám malebná městečka, pusté pláže, čtyřrohé 
ovce, ale i místa legendárního motoristického závodu TT.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.

2. den Oxford - sídlo nejstarší univerzity v  zemích používající angličtinu, 
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny, 
promoční síně a  dalších historických památek, možnost návštěvy jedné 
z univerzitních kolejí - New  College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup 
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí 
nebo návštěva Natural Museum
Ubytování v hotelu na cestě do Liverpoolu.

3. den ranní /dopolední prohlídka Liverpoolu, nalodění na trajekt na ostrov 
Man  
Douglas – hlavní město ostrova, atmosféra starobylé Anglie s  tramvajemi 
tahanými koňským spřežením
Ubytování v penzionu na ostrově Man. 

4. den po snídani v penzionu strávíme celý den na ostrově Man, již od rána 
začneme odhalovat   tajemství a atrakce tohoto neznámého ostrova - stáda 
čtyřrohých ovcí, zapadlé vesničky, krásné pláže kde není nikoho, již tradičně 
podnikneme tříhodinovou vycházku po útesech z nejjižnějšího cípu ostrova. 
Budeme-li mít štěstí, uvidíme i Manx Cats, místní plemeno koček bez ocásku. 
Za den poznáme víceméně vše, co tento ostrůvek nabízí.
Ubytování v penzionu na ostrově Man.

5. den S Manem se rozloučíme výstupem na nejvyšší horu ostrova Snaefell, 
poslední nákupy v Douglasu a odpoledne odplujeme z ostrova, ubytujeme 
se v hostelu v oblasti Lake District.

6. den   Nádheru Lake District si vychutnáme při výstupu na proslavenou horu 
Old Man of Conninston, tyčící se nad stejnojmenným jezerem, proslaveného 
románem Arthura Ransoma Amazonky a Vlaštovky nebo nádherným trekem 
Five Cat Bells nad jezerem Derwent Water do Keswicku, odpolední přesun 
k Londýnu.
Ubytování v hotelu / hostelu na cestě do Londýna.

7. den  celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye 
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak 
přes Westminster Bridge k  budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster 
Tower) a  Westminster Abbey (místo korunovací a  odpočinku britských 
panovníků, místo svatby prince Williama a  Kate), přes vládní čtvrť White Hall 
kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy), 
přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci 
(oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar 
Square s  pomníkem admirála Nelsona a  Národní galerií (obrazy např. 
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, 
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent 
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování se snídaní, 
průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti 
STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

8 dnů / 5 nocí hostel / hotel / penzion 11.690 Kč

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

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

ostrov Man

ostrov Man - Douglas

ostrov Man - čtyřrohá ovce

ostrov Man - Peel


