
 

Paříž a pohádková krajina jihozápadní Anglie  

 

   Termín:  20.5. – 26.5.2023 

1.den: Odjezd z České republiky do Paříže. 

2.den: Celodenní pobyt v Paříži. Dopoledne návštěva Eiffelovy věže, symbolu Francie. Poté plavba lo-

dičkou po Seině a prohlídka historické části města kolem Notre Dame (Louvre, Latinská čtvrť, Lucem-

burské zahrady, Pantheon, Sorbona..). Večer odjezd na ubytování do severní Francie.        

3.den: Brzy ráno přejezd přes La Manche do Velké Británie a návštěva města Oxford. Procházka historickým centrem s průvodcem 

(Christ Church College, Carxaf Tower, Radcliff Sq., Radcliff Camera, Sheldonian Theatre, Bodlelian Library..) Večer ubytování 

v hostitelských rodinách v Burnham či okolí. 

4.den: Celodenní výlet do národního parku Exmoor, který dřív býval královským lesem a oborou. Dopoledne výlet unikátní lanov-

kou Cliff Railway a procházka jedinečným Valley of the Rocks, Údolím kamenů. Odpoledne návštěva Tunnel Beaches, jedinečných 

ručně hloubených tunelů vedoucích na  zlatavé pláže v Ilfracombe. Poté zastávka v malebné rybářské vesničce Clovelly, kterou 

proslavil Charles Dickens a která na Vás dýchne viktoriánskou atmosférou. Večer návrat na ubytování do rodin. 

5.den: Dopoledne návštěva historického města Bath – procházka historickým centrem a návštěva Římských lázní. Poté prohlídka 

Stonehenge, nejvýznamnější britské prehistorické památky. Závěr dne bude patřit mystickému opatství v Glastonbury, kde dle 

legendy odpočívá král Artuš. Večer návrat na ubytování. 

6.den: Celodenní prohlídka Londýna. Plavba lodí z Greenwiche do historického centra města. Procházka po City o Westminster 

(Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Sq., Soho…) Večer odjezd zpět do ČR. 

7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

Na vstupy budete potřebovat cca 70 GBP + 25 Euro 

10890,- Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

 •dopravu zájezdovým autokarem (klimati-

zace, kávovar, lednička, bufet, WC, DVD 

 •2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci 

CK) přes kanál La Manche 

 •3x ubytování v hostitelských rodinách s pl-

nou penzí (oběd ve formě balíčků), 1 x 

nocleh F1 

 •komplexní cestovní pojištění včetně pojiš-

tění storno 

 •pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 

159/1999 Sb. 

 •na 13 účastníků 1 místo zdarma pro peda-

gogický dozor 

 •bezplatné přistavení autobusu (min. 13 

účastníků) 

 •dopravu účastníků do místa setkání s hos-

titelskou rodinou 

 •Služby průvodce po celou dobu zájezd + 



 
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 závažné rodinné důvody si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

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.   

 


