
 

Zemí krále Artuše 

 

 

Termín:  21.9. – 29.9.2019 

1. den: Brzy ráno odjezd z Brna a přejezd přes SRN a Belgii na ubytování do Francie, nocleh v hotelu. 

2. den: Ráno plavba trajektem do Velké Británie a přejezd do Canterbury. Prohlídka historického centra s míst-
ním průvodcem, poté návštěva zdejší velkolepé katedrály. Poté návštěva slavného muzea Canterbury Tales, kde 
zažijete spolu s průvodci oděnými ve středověkých kostýmech pouť z Canterbury do Londýna. Po poledni přejezd 
na ubytování do Newquay v Cornwallu. 

3. den: Dopoledne a odpoledne návštěva Eden Project, komplexu skleníků, které shromažďují rostliny z celého světa. Pro studenty budou zajiště-
ny tematické workshopy.  Odpoledne prohlídka přímořského letoviska Newquay. Večer návrat na ubytování. 

4. den: Celodenní výlet do západního Cornwallu, návštěva kláštera St. Michael´s Mount a rekreačního střediska Penzance. Odpoledne návštěva 
dramatických útesů na Land´s End a Minack Theatre. Večer návrat na ubytování. 

5.den: Dopoledne návštěva NP Dartmoor, kde podle legendy žil pes Baskervilský, procházka s místním průvodcem. Odpoledne návštěva historic-
kého města Exeter, prohlídka zdejší katedrály. 

6.den: Celodenní výlet do města Plymouth, procházka historickým centrem s možností návštěvy podmořského světa. Odpoledne návštěva hradu 
Tintagel, který je spojen s legendou o Artušovi, a procházka k Boscastle.  Večer návrat na ubytování. 

7.den: Ráno rozloučení s rodinami. Odpoledne prohlídka Oxfordu s místním průvodcem a návštěva Christ Church College, jedné z nejslavnějších 
kolejí. Večer ubytování v hotelu v Londýně. 

8.den: Brzy ráno přejezd do Londýna, program dle přání školy.   

9.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

11290 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche 
• 1x ubytování v hotelu ve Francii 
• 5x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) a 1x ubytování 
v hotelu s polopenzí 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• na 13 účastníků 1 místo zdarma  
pro pedagogický dozor 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání 
s hostitelskou rodinou 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
a dodání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí  ve výši cca 80 GBP 
 

 



 
a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

 

 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost: 
 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                        ……………………………………………….. 

(podpis zákonného zástupce) 

 

 


