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1. den -  v odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie 
 
2. den - v ranních hodinách přeprava do Anglie 

York - historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské hradby, zachované budovy ze 
všech dob, York Minster - největší gotická katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - muzeum věnované 
době Vikingů, National Railway Museum - jedno z největších železničních muzeí na světě, York’s 
Chocolate Story – čokoládovna v samém srdci města 
- setkání s hostitelskými rodinami, ubytování v Yorku 

  
          3. den   - romantický národní park „Yorkshire Dales“ 

Bolton Abbey – romantické ruiny převorství v jednom z nejmalebnějších údolí v Anglii Wharfedale se 
známými „Stepping Stones“ přes řeku Wharf 
Malhamdale – nejvyhledávanější údolí se zajímavými přírodními úkazy, Malham Cove – přírodní amfiteátr 
z bílého vápence, Malham Tarn – jezero ztracené ve vřesovištích, Gordale Scar – dramatická soutěska 
vzniklá propadem dutiny ve skále, Janet´s Foss – vodopád, kde se voda tříští po mechem prorostlé skále 

 - ubytování v hostitelských rodinách  
  
4. den    Odpoledne nás čeká Goathland – starobylé nádraží, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera do Bradavic.  

Naše další zastavení bude ve Whitby, kouzelném rybářském městečku vklíněném mezi útesy, které svou 
neopakovatelnou atmosférou osloví každého, i spisovatel Bram Stoker při svém pobytu zde pojal úmysl 
napsat román o nemrtvých - Drakulu – využívajíc romantických ruin opatství Whitby Abbey tyčících se na 
útesu East Cliff, a právě zde byly postaveny všechny čtyři lodě věhlasného mořeplavce a objevitele 
Jamese Cooka 
Flamborough Head – úchvatné útesy se skalními okny v moři a vyhlídkou na maják 

 - ubytování v hostitelských rodinách  
  

 5. den Ráno se vydáme do lázeňského města Scarborough, které se může pochlubit krásnou pláží, nejstaršími 
anglickými lázněmi se zříceninou hradu, navštívit můžeme také hrob anglické spisovatelky Anne Brontë, 
nejmladší ze sester Brontëových a Sea Life Centre  - velká akvária s mnoha druhy mořských ryb a 
živočichů. Poté se zajedeme podívat k nejvyšším křídovým útesům v Anglii - Flamborough Head se 
skalními okny a vyhlídkou na maják. Projdeme se po pláži a budeme pozorovat stovky mořských ptáků, 
které zde hnízdí  

 - ubytování v hotelu na cestě do Londýna 
 
6. den    Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii, prohlídka historického centra a 

procházka kolem starobylých univerzitních kolejí (možnost návštěvy jedné z nich); v případě pěkného 
počasí možnost plavby po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél proslavených „college backs“ 

 - v podvečer odjezd z Cambridge, přeprava do Francie 
 
7. den     - v odpoledních hodinách návrat do ČR 
 
 

CENA: 8.690,- Kč / student  
Cena je platná při počtu min. 45 účastníků 

 
   

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, trajekt, 3 noci v hostitelských rodinách v Yorku 
s plnou penzí, 1 noc v hotelu se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a 
pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna 
 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50-55 GBP), kapesné (cca 40 GBP), drobná EUR 
 
 

Změna programu vyhrazena 


