Vaše nejlepší brána k poznání

www.portaoptima.com

Londýn a jižní Anglie
Termín: 6. - 12. 6. 2020
Cena: 9.490,--Kč
Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a bufetem), trajekt CalaisDover a zpět, 4x ubytování ( 1x na území Francie a 3x na území GB ve vícelůžkových pokojích), 4x snídani,
připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí,
pojištění CK proti úpadku, parkovné, služby průvodce – historika .
Cena nezahrnuje vstupné. V pokynech na cestu si lze doobjednat obědový balíček a večeři v hostelu .Všechny vstupy jsou
fakultativní (nepovinné). Výše vstupného bude oznámena v pokynech na cestu cca měsíc před odjezdem.
Doporučené kapesné je cca 100 ₤.

Program:
1. den –
2. den –
3. den –

4. den:

5. den:

6. den –

7. den -

Odjezd z Brna a okolí ve 21. 00hod. Noční přejezd SRN s hygienickými zastávkami.
návštěva metropole Evropy BRUSELU - sídla EU, procházka historickou částí města, osobní
volno - okázalé „náměstí světa“- Grote Markt, radnice, stylové středověké měštanské paláce,
Čurající chlapeček - symbol města a Atomium. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, nocleh.
Ráno nalodění v CALAIS na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU,
cesta přes HASTINGS, kde se roku 1066 odehrála bitva při níž Vilém Dobyvatel ovládl Anglii,
Krátká zastávka na výběžku pobřeží SEVEN SISTERS . Odpolední pobyt v malebném městě
ARUNDEL nad nímž se vypíná středověký hrad, návštěva hradu,osobní volno. Nocleh.
Dopolední návštěva lázeňského města BATH vybudovaného Římany kolem horkých pramenů.
Zastávka ve starobylém městě WELLS, které je proslulé gotickou katedrálou a nejstarší ulicí
v Evropě. Podvečerní zastávka v přístavním městě SOUTHHAMPTON, odkud vyplul slavný
Titanic. Nocleh.
Celodenní návštěva LONDÝNA. Ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského
divadla Globe ke katedrále sv. Pavla. Návštěva areálu Toweru se zhlédnutím korunovačních
klenotů, procházka podél Temže, doky sv. Kateřiny, Tower Bridge, možnost návštěvy křižníku
Bellfast, možnost „letu“ v London Eye - vyhlídka na město. Okružní jízda městem – Trafalgarské
náměstí, Buckinghamský palíc, Hyde Park …..Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování,
nocleh.
Po snídani odjezd do přímořského lázeňského letoviska BRIGHTON, návštěva slavného Royal
Pavilonu, který si v orientálním stylu dal vybudovat rozmařilý král Jiří IV., možnost návštěvy Sea
Life, pobyt na pláži, osobní volno. Ve večerních hodinách návrat do ČR
Návrat domů ve večerních hodinách (cca 19.00 hod.).

Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434.

