
 

Severní Wales s návštěvou Disneylandu a Paříže 
 

 

 

Termín:  15.6. – 22.6. 2019 

1. den: Odjezd z České republiky do Francie. 

2. den: Celodenní prohlídka Paříže. Dopoledne návštěva Eiffelovy věže, symbolu města. Odpoledne procházka 
přes Martova pole kolem Invalidovny, kde je pohřben Napoleon, a projížďka lodičkou po Seině. Poté prohlídka 
historického centra (Boulevard St. Michel, Sorbonna, Pantheon, Lucemburský palác a zahrady, Latinská čtvrť, 
Notre Dame, Louvre…). Večer ubytování v hotelu. 

3. den: Celodenní návštěva Disneylandu nedaleko Paříže, kde si v ceně jediného lístku můžete vyzkoušet bezpočet atrakcí (Holywood Tower, 
horská dráha Crush´s Coaster, RC Racer…). Vpodvečer odjezd na ubytování do hotelu v St. Omer.  

4. den: Po snídani plavba trajektem do Velké Británie a přejezd do severního Walesu. Cestou zastávka v Trentham Monkey Forest, kde žije 

kolonie 150 ochočených makaků. Odpoledne zastávka v městečku Asaph, kde se nachází nejmenší katedrála ve Velké Británii. Večer ubytování 
v hostitelských rodinách v severním Walesu.  

5. den: Dopoledne návštěva přímořského letoviska Llandudno a výjezd historickou tramvají na Great Orm a návštěva měděných dolů.  Odpoledne 
přejezd do Liverpoolu, města s nezaměnitelným stylem a energií. Návštěva FC Liverpool Stadium, kde se rodily fotbalové dějiny (alternativně 
návštěva Beatles Story Museum, které je věnováno nejslavnější skupině všech dob a liverpoolským rodákům The Beatles) Odpoledne procházka 
historickým centrem a osobní volno na nákupy (Primark, Poundland, Next…). Večer návrat na ubytování. 

6. den: Celodenní pobyt v severním Walesu. Dopoledne výlet na Holy Island a návštěva přírodní rezervace South Stack, poté zastávka v městečku 
s nejdelším názvem na světě Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Odpoledne bude patřit národnímu parku Snowdo-
nia. Výjezd parním vláčkem na Mt Snowdon, odkud se otevírají nádherné výhledy na park. V podvečer zastávka v městečku Conwy a návštěva 
nejmenšího domečku v Británii. Večer návrat na ubytování. 

7.den: Celodenní pobyt v Londýně. Dopoledne projížďka na London Eye (15 GBP). Poté procházka čtvrtí City of Westminster (budovy parlamentu, 
White Hall, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, Piccadilly Cirscus, Chinatown, Leicester Square, Traffalgar Square,…). Odpoledne osobní 
volno a nákupy na Oxford Street. Večer odjezd zpět do České republiky. 

8.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

 

 

  

10 490,- Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche 
• 2x ubytování v hotelu typu F1 se snídaní 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK  
• 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 (cca 60 Euro + 35 GBP) 
 

 



 
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: 

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.  

 

Závazné přihlášky odevzdávejte do 10.12.2018! 


