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Program, který vás zavede po stopách psa Baskervillského, 
krále Artuše a Agathy Christie. 

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.

2. den V brzkých ranních hodinách přeprava do Velké Británie.
Torquay  – lázeňské město na anglické riviéře s palmovými alejemi, rodiště 
Agathy Christie, procházka po pobřeží, Babbacombe Model Village - 
miniatury různých staveb, jedna z nejpopulárnějších atrakcí v Anglii
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Torquay.

3. den Tintagel – zřícenina bájného hradu z 12. stol. vysoko nad mořem na 
pobřeží Atlantiku, pohled na jeho ruiny na divokých útesech, podle pověsti 
rodiště krále Artuše, Merlinova jeskyně, ve vesnici starý poštovní úřad ze 
14. stol., v případě pěkného počasí si dopřejeme procházku po útesech přes 
dechberoucí Stone Valley do Boscastelu s věhlasným muzeem čarodějnictví. 
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den Eden Project – globální zahrada 21. století, největší skleník na světě 
postavený v kráteru bývalého kaolínového dolu, přes 10 000 druhů rostlin 
z různých částí planety (tropický biotop – kávovník, kaučukovník a další, 
středozemní biotop – vinná réva, olivovník a mnoho dalších). 
Plymouth – jeden z nejvýznamnějších a největších přístavů v Británii 
a vojenská námořní základna, procházka historickou částí města kolem 
citadely, Mayflower Steps a pomníků slavných námořníků.
Ubytování v hostitelských rodinách. 

5. den Výlet lodí do Dartmouth – středověké městečko a přístav na řece 
Dart, historické centrum s úzkými uličkami, hrázděnými domy a přístavem, 
Dartmoor – Krajina psa Baskervillského - chráněná přírodní oblast, drsná
krajina vřesovišť a skal, zdoláme skalní věž Heytor a navštívíme typickou 
vesničku Widecombe in the Moor s krásným kostelíčkem sv. Pankráce.
Ubytování v hostitelských rodinách.

6. den Exeter – hlavní město hrabství Devon, jedno z nejstarších anglických 
měst, přístavní město na řece Exe, gotická katedrála, hrázděné domy z 16. stol., 
zbytky římských hradeb
Bath (UNESCO) - jedno z nejkrásnějších měst v Anglii, a to díky všem budovám  
postaveným ze zlatavého pískovce. Roman Baths - nejzachovalejší římské 
lázně na světě, Pulteney Bridge - jeden ze čtyř mostu na světě, který má po 
celé své délce obchody a jehož stavba byla inspirována slovutným Mostem 
zlatníků ve Florencii. Po prohlídce přejezd k Londýnu.
Ubytování v hotelu v okolí Londýna.

7. den Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – 
Westminster (budovy Parlamentu s věhlasným Big Benem, Westminster 
Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square…) / City (Tower of London, Tower 
Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral…) / Greenwich (nultý poledník, Royal 
Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark…). Každý program je možný 
doplnit projížďkou lodí po Temži nebo vyhlídkovou jízdou lanovkou přes 
Temži (více inspirace na str. 16 a 17)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.

8. den V odpoledních hodinách návrat do ČR.

Cornwall a Devon
Torquay, Tintagel, Dartmoor, Bath

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

7 dnů / 4 noci rodiny/ hotel 11.190 Kč

8 dnů / 5 nocí rodiny/ hotel 12.490 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování v ro-
dinách s plnou penzí/v hotelu se snídaní, eurotunel/trajekt, cestovní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí, pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19, ba-
revná mapa Londýna.

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


