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WILD & BEAUTIFUL 

DEVON 
PROGRAM ZÁJEZDU PRO GYMNÁZIUM NOVÉ 
MĚSTO NA MORAVĚ: 
1. den odjezd od školy přes Německo s krátkou zastávkou 

v Norimberku (prohlídka historického centra), 
dále přes Belgii do francouzského přístavu Calais 

2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, 
odjezd do lázeňského městečka Torquay v Devonu 
– návštěva Babbacombe Model Village, miniatury 
staveb z celé Anglie (alternativně návštěva 
Bygones – muzea viktoriánské doby), jízda 
lanovkou Babbacombe Cliff Railway, odpočinek 
na jedné z nejkrásnějších pláží anglické riviéry 
Oddicombe Beach, dále přesun místní dopravou 
k prohlídce prehistorického komplexu jeskyní 
Kents Cavern, osobní volno a nákupy, přesun 
vlakem, setkání s hostitelskými rodinami v Newton 
Abbot a okolí 

3. den celodenní výlet  
dopoledne: návštěva zámečku St. Michael’s 
Mount – klenot Cornwallu – leží na ostrůvku 
(v případě přílivu přeprava loďkami) 
odpoledne: zastávka v Minack Theatre – přírodní 
divadlo ve starořeckém duchu (výhled na záliv 
u Porthcurno), příjezd na Land’s End, procházka 
po mořských útesech s překrásnou vyhlídkou 
na ostrovy Isles of Scilly, majáky a námořní lodě, 
dle časových možností zastávka v malebném 
rybářském městečku St. Ives, inspirace pro mnohé 
umělce a malíře – procházka městem 
a přímořskou promenádou, návrat do rodin 

4. den dopoledne: návštěva Eden Project – celosvětově 
ojedinělý ekologický komplex, dva gigantické 
(dohromady více než 2 ha), architektonicky zcela 
originální skleníky (biom deštného pralesa, 
středomořský biom) ukrývají tisíce rostlinných 
druhů, říčky, vodopády, vinice aj., průjezd 
kouzelnou přírodní rezervací Bodminských blat 
odpoledne: návštěva zříceniny legendárního hradu 
krále Artuše – Tintagel Castle z 13. st., Old Post 
Office – vzácná ukázka cornwallského stavení z 14. 
st., výhled na oceán z Tintagel Head, průjezd 
oblastí Dartmoorských blat – úchvatná divoká  
příroda s divokými poníky a jeleny, návrat do rodin 

5. den odjezd ke krátké návštěvě města Cheddar – 
možnost návštěvy Cheddar Gorge Cheese 
Company s výrobou tradičního sýru, odjezd do 
Londýna: pěšky s průvodcem – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing 
Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, ubytování v rodinách v Londýně 

6. den celodenní pobyt v Londýně 

dopoledne: procházka parkem Greenwich, nultý 
poledník, Royal Observatory, možnost bezplatné 
návštěvy National Maritime Museum, zastávka u 
čajového klipru Cutty Sark, plavba lodí po řece 
Temži  odpoledne: návštěva hradu Tower of 
London – včetně zhlédnutí korunovačních klenotů a 
setkání s Beefeatery, přechod přes Tower Bridge s 
možností procházky po prosklené podlaze s 
výhledem na Temži, procházka po břehu řeky 
Temže k St. Paul’s Cathedral, přesun lodí/metrem 
k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd 
z Londýna zpět do České republiky 

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních 
hodinách 

 

 
 

 
 

CENA ZÁJEZDU KČ 9 750,- ZAHRNUJE: 

 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou 
balíčku) a dopravy studentů k místu srazu 

 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, 
bufet) 

 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt) 

 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky a mapky 

 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv 
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 
studentů)  
 

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a 

místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH 

PŘEDSTAV 
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