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VELKÁ BRITÁNIE - IRSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Bristolu (transfer v ČR viz text),
transfer do hotelu.
2. den: Navštívíme historické centrum hrabství Devon
Exeter, prohlídka historického centra vč. jedinečné katedrály sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v
Británii. Přejedeme do pobřežní oblasti jižního Devonu navštívíme přístavní městečko Brixham, plachetnice
Golden Hind kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami. Plymouth, město s bohatou historií mořeplavby, převážně tudorovská přístavní čtvr Barbican, odkud vypluli Otcové poutníci (Pilgrim Fathers) v roce 1620
na lodi Mayflower do Nového světa, návrší Plymouth Hoe.
3. den: Snídaně. NP Dartmoor, dějiště románu A. C. Doyla
- Pes baskervilský, krajina jakou byste nečekali - jedna z
nejdivočejších a člověkem nejméně dotčených lokalit v
celé Anglii. Lehká turistika v národním parku - nejvýše
položená osada v Anglii Princetown, legendární věznice miniaturní vesnice Postbrige, ležící v samém středu NP,
středověký žulový most, procházka kaňonem Lydford
Gorge s nádherným vodopádem. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, odjezd do západní části Cornwalu.
Rybářský přístav Tintagel, obklopený útesy, Merlinova
jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu
vysoko na návrší. Chráněné vřesoviště Bodmin Moor s
muzeem pašeráctví a dějištěm románu Hospoda Jamajka
- Jamaica Inn. Na závěr prohlídka skvěle zachovalého viktoriánského sídla a udržovaných zahrad Lanhydrock.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do jižní části Cornwalu.
Městečko Marazion s ostrovním hradem St. Michael´s
Mount, příjemné městečko Penzance na okraji zátoky
Mount´s Bay, romantické divadlo na útesech nad jednou z nejkrásnějších anglických pláží Minack Theatre,
mys Land´s End, nejzápadnější bod Anglie, malebné
pobřežní, nekonečné výhledy na Atlantský oceán.
6. den: Snídaně. Podmanivé a umělci vyhledávané St.
Ives, fotogenický přístav, strmé uličky, četné galerie a
prodejny řemeslných výrobků, oblíbené centrum
surfařů. Cape Cornwall, vycházka k romantickým
útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine.
7. den: Snídaně. Rozloučíme se s jihem Anglie,
navštívíme opatství Glanstonbury, kraj zahalený tajemstvím a opředený mýty o králi Artušovi, tajemný Avalon,
kde byl údajně král Artuš pohřben. Lehký výstup na
Glastonbury Tor, na vrcholku 160 m vysokého kopce
se tyčí středověký kostel sv. Michala - světce spojovaného s vyvýšenými místy, domnělá brána do
podsvětí. Zastavíme v nejmenším anglickém katedrálním „city" - městečku Wells, prohlídka známé katedrály, uličky Vicars´Close a odpoledne odlet do Prahy.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 260 Kč
310 Kč
• připojištění storno nadstandard (viz str.1):
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca 70 GBP

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
odlet ČR
kód
od
do
2lůžk.
Q GB 30 07
24.7. - 30.7. 26 890,PRAHA
+5 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

až

IRSKO - SMARAGDOVÝ OSTROV
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VELKÝ OKRUH IRSKEM
OSTROV SV. PATRIKA

II. STAROBYLÁ ANGLIE
CANTERBURY • HRAD LEEDS • HRAD HEVER •
OXFORD • BATH • STRATFORD UPON AVON •
HRAD WARWICK • CAMBRIDGE • LONDÝN

Carrowmore

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (odjezd z ČR
viz text). Přejezd do Francie na ubytování.
2. den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie. První
zastávkou bude opevněné středověké město
Canterbury s nádhernou katedrálou. Pak bude následovat překrásný vodní hrad Leeds s rozsáhlými květinovými zahradami a bludištěm. A na závěr dne malebný
vodní hrad Hever, ve kterém měla své sídlo rodina
Boleynů a má nádherné zahrady a bludiště. Ubytování
3. den: Snídaně. Ráno uvidíte krásné univerzitní město
Oxford s řadou historických univerzitních budov a kolejí. Poté procházka s kapkou mystiky - megalitický kruh v
Avebury. Návštěva historického města Bath, jednoho z
nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému
architektonickému stylu. Budete obdivovat zachovalé
římské lázně vystavěné na termálních pramenech.
Náměstí The Circus a monumentální budovy na Royal
Crescent, které jsou dílem architektů Johna Wooda staršího a mladšího. Odjezd na ubytování.
4. den: Snídaně. Prohlídka rodiště W. Shakespeare - historického městečka Stratford-upon-Avon s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. stol. Perla středověku - hrad
Warwick, který patří mezi nejzachovalejší v Anglii, s expozicí muzea madame Tussauds. Návštěva Cambridge,
město ležící na řece Cam, druhá nejstarší anglická univerzita, tradiční rival Oxfordu. Odjezd na ubytování.
5. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Londýna.
Královská čtvr Westminster, Abbey, Houses of
Parliament s věží Big Ben. Slavnostní ceremonie střídání královských gard na Whitehall či u Buckinghamského
paláce. Trafalgar Square a náměstí Picadilli Circus.
Odpoledne individuální volno, možná návštěva muzeí
podle zájmu - Madame Tussaud's, Britské národní muzeum, Národní galerie, londýnská čtvrt Soho s možností večeře v čínské čtvrti. Odjezd do ČR ve večerních hodinách, noční Eurotunel nebo trajekt do Francie.
6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

8

•

Clonmacnoise

•

Aranské ostrovy •
Bunratty •
Burren •
Cliffs of Moher •
Adare •
Killerney •

•

Glendalough •
• Kilkenny

I.

• Rock of Cashel
• Rosslare

Cork

•

DUBLIN

II. Y

BB

13/11

I. IRSKO - SMARAGDOVÝ OSTROV

DUBLIN • CLONMACNOISE • GALWAY • CLIFFS OF
MOHER • ARANSKÉ OSTROVY • BUNRATTY • ADARE •
IVERAGH • CORK • COBH • MIDLETON •
ROCK OF CASHEL • KILKENNY • NATIONAL STUD •
GLENDALOUGH • DUBLIN

Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování a 3 snídaně
• dopravu luxusním autokarem
• Eurotunel Calais Folkestone Calais, případně trajekt
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• vstupy do navštívených objektů:
cca 90 GBP
RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

Kylemore Abbey

•

Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce. Snídaně kontinentální.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň ZDARMA

•

Dunluce •
Carrickfergus
Londonderry •
•
BELFAST •
Omagh •
Downpatrick

BB

CE

Cena zájezdu obsahuje:
• 6 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Bristol/Praha
• transfer do/z hotelu, letištní taxy a poplatky
• dopravu autokarem/minibusem během programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Transfer na letiště Praha VH: Brno, Svitavy, Olomouc 500 Kč;
Pardubice, Hradec Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč.

CE

I. CORNWALL

MAGICKÝ A TAJEMNÝ KRAJ ANGLIE
BRISTOL • EXETER • BRIXHAM • PLYMOUTH • NP
DARTMOOR • PRINCETOWN • POSTBRIGE • TINTAGEL •
BODMIN MOOR • LANHYDROCK • HRAD ST.MICHAEL´S
MOUNT • PENZANCE • MINACK THEATRE • LAND´S END
• ST.´IVES • CAPE CORNWALL • GLASTONBURY • WELLS

%

• Bath

Cornwall

⌧

•

•

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČRa ž 9
Q GE 20 06
18.5. - 23.5. 9 990,viz text
Q GE 30 06
27.7. - 1.8.
9 990,viz text
+3 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

%
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ST.MICHAEL'S MOUNT

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Dublinu (za příplatek transfer
z Brna). Po příletu transfer na ubytování u Dublinu.
2. den: Po snídani prohlídka centra hlavního a zároveň
největšího města Irska, evropské metropole popu a rocku - katedrála sv. Patrika, Univerzita Nejsvětější Trojice,
Trinity College. Poté odjezd do vnitrozemí, návštěva raně
křesanského centra, klášterního areálu Clonmacnoise.
První klášter stál v těchto místech již v r. 545, největšího
rozkvětu však dosáhl v 7. - 12. stol., kdy sem přicházeli
mniši z celé Evropy. Pokračování cesty do Galway, města, které splní ideální představy o Irsku snad každého návštěvníka. Podvečerní procházka malebným městem na
březích řeky Corrib, kterou brázdí tradiční dřevěné plachetnice. Večer odjezd na ubytování u Galway.
3. den: Snídaně, dopoledne cesta podél pobřeží s krásnými výhledy na oceán až k 8 km dlouhým útesům Cliffs
of Moher a dále přes neobvykle drsnou divočinu Burren s
jedinečným botanickým prostředím k jednomu z největších dolmenů zachovaných na území Irska. Odpoledne při
příznivém počasí fakultativně výlet lodí na Aranské ostrovy se strohou krajinou a ohromujícím pohledem na pobřeží Irska. Večer odjezd na ubytování v západním Irsku.
4. den: Snídaně, odjezd k jednomu z nejdochovalejších
středověkých hradů v Irsku Bunratty a přilehlé vesnici z
19. stol. s lidovou architekturou. Po prohlídce zastávka
v nejpěknější vesnici Irska, v Adare, s typickými domky
s doškovými střechami. Večer odjezd na ubytování.
5. den: Snídaně. Den strávíme v hrabství Kerry okružní
jízdou kolem poloostrova Iveragh, jednou z nejkrásnějších oblastí celé západní Evropy. 179 km dlouhá
pobřežní komunikace je z jedné strany lemována
písečnými plážemi, z druhé pak nádhernou přírodou a
malebnými rybářskými vesničkami. Návštěva Muckross
House (viktoriánského sídla) a Muckross Gardens,
které tvoří součást NP Killarney. Ubytování u Corku.
6. den: Snídaně, projedeme přes druhé největší město
Irska Cork, čilé přístavní město s přátelskou atmosférou,
půvabnou okolní krajinou a tisíciletou historií. Příjezd do
slavného přístavu Cobh, jednoho z největších přírodních
přístavů na světě, který byl vždy zastávkou luxusních
zaoceánských lodí a také poslední zastávkou Titanicu. Po
krátké prohlídce přístavu následuje zastávka v Midletonu,
s nejznámější palírnou whiskey Jameson. Exkurze do
výrobny whiskey s možností ochutnávky. Pokračování
cesty k vápencovému pahorku se zříceninou hradu Rock

