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Školní zájezd – velký okruh
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       Irskem a Severním Irskem
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TERMÍN:  19. – 28.9.2020, so-po
Cena:         13.990  Kč  (45 studentů + 3 učitelé) 
                    14.690  Kč  (40 studentů + 3 učitelé)   
                                                                                                  
Program zájezdu:
1.den : Po půlnoci odjezd autobusu z Prahy (místo odjezdu dle domluvy). Přejezd přes Německo, Belgii a Francii do Calais na trajekt.
              TRAJEKT CALAIS – DOVER. Přejezd do Birminghamu, nocleh v hotelu Ibis Budget.
2.den: Ráno odjezd do LIVERPOOLU – prohlídka centra  města spjatého se vznikem legendy The Beatles.  V případě zájmu návštěva Beatles Story – zdejší expozice zachycuje strmý vzestup skupiny Beatles od jejich první desky přes beatlesmanii až po jejich poslední živé vystoupení v roce 1969 a rozpad skupiny. Dle možnosti a zájmu prohlídka fotbalového stadionu FC LIVERPOOL. Osobní volno - možnost drobných nákupů. Večer odjezd na trajekt do Holyhead. TRAJEKT HOLYHEAD – DUBLIN. 
3. den: Ráno vylodění v DUBLINU. Celodenní prohlídka historického centra města. Zajímavosti: 
- nejstarší protestantský kostel v zemi 
- římskokatolická katedrála Krista s působivými interiéry od významných sochařských mistrů. 
- katedrála sv. Patrika, hlavní protestantská stavba Dublinu (80 metrů vysoká věž a hrobky hrabat z Corku).
- zámek Leinster House, který sloužil jako vzor stavitelům známého Bílého domu v USA 
-  budovy Starého parlamentu
-  kostel St. Michan´s Church
-  sídlo Irské královské akademie - Academy House. 
- Dublin Castle – ze zač. 13. st., kdy byl hrad postaven na obranu města i krále a jeho bohatství. Z původního hradu však po požáru   
   zbyla již jen malá část a dnešní podobu dostal hrad v 18. st. V dnešní době je hrad sídlem vlády a jistě vás zaujmou reprezentační 
   komnaty s přepychovým vybavením 
- National Museum (zdarma) – národní muzeum s velkolepou budovou a historií Irska od doby Vikingů.
- úzké uličky ve staré části města (The Temple Bar) 
- Trinity College (založila Alžběta I.)
Navečer příjezd do BELFASTU – dle časových možností procházka po historickém centru, radnice z bílého portlandského kamene, viktoriánské budovy a hospůdky. Ubytování v rodinách v okolí Belfastu, večeře. 
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4. den: Ráno po snídani odjezd na výlet  do Severního Irska. Přejezd k Atlantskému oceánu, k pobřeží Causeway Coast Route, údajně nejkrásnější pobřežní cestě na světě.  Zastávka u zříceniny skalního hradu Dunluce na čedičovém útesu (sídlo rodu MacDonnellů). Prohlídka Obrova chodníku, tvořeného 37 000 čedičovými sloupy – kamenné útvary podobné varhanám (UNESCO). Projížďka/procházka překrásnou alejí Dark Hedges . Později odpoledne  přejezd do Belfastu a návštěva  starého viktoriánského vězení Crumlin Road Gaol, jedné z nejobávanějších věznic na světě, pojmenované podle ulice Crumlin Road, na které se nachází. Z neveselého místa se stala jedna z nejoblíbenějších atrakcí v celém severním Irsku. Večer návrat na  nocleh do rodin v Belfastu, večeře. 
5. den: Ráno po snídani  přejezd k věhlasnému komplexu  megalitických památek Brú na Bóinne, který nechybí na seznamu UNESCO. K hlavním lákadlům neodmyslitelně patří hrobky Newgrange (nejvýznamnější chodbová hrobka v Evropě v irském údolí králů) a Knowth, jednu z nich navštívíme.   Pokusíme se odhadnout její prehistorický účel, jenž je opředen tajemstvím a legendami.                                                                                            Odpoledne přejezd na prohlídku zahrad POWERSCOURT GARDENS, které byly upraveny po vzoru paláce ve Versailles a zámku Schönbrunnu ve Vídni. Jedná se o nejkrásnější zahrady v Irsku u okázalého šlechtického sídla s rozsáhlým panstvím z 18. st., v podhůří Wicklow Mountains. Působivá je i jejich poloha na úpatí hory Great Sugar Loaf. Přejezd na prohlídku národního parku WICKLOW MOUNTAINS, které patří k nejvyšším pohořím v Irsku (cca 800 - 900 n. m.).  Návštěva středověké vesnice GLENDALOUGH s klášterním komplexem (jedno z nejdůležitějších, raně křesťanských míst v Irsku) ležícím v údolí dvou ledovcových jezer, kde jsou také zbytky staveb z dob Vikingů. Krátká procházka s výhledem na krásná panoramata, možnosti fotografování. Přejezd na ubytování  do rodin v  oblasti Limerick, večeře. 
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6. den: Po snídani odjezd na prohlídku BUNRATTY CASTLE, který byl v minulém století zdařile zrekonstruován do své původní podoby z 15. století, a který patří k nejvyhledávanějším atrakcím v Irsku. Vedle hradu se nachází skanzen BUNRATTY FOLK PARK. Ve skanzenu se nachází přes 30 replik budov z 19. století (např. škola, pošt. úřad, kostelík nebo vodní mlýn). Ve Folk Parku lze potkat osoby v dobových kostýmech, např. učitele, policistu nebo hospodyni, kterou uvidíte při pečení chleba nebo jablečného koláče. Skanzen je velmi autentický a návštěvník má dojem, jako by se vrátil v čase.
Odpoledne přejezd k MOHÉRSKÝM ÚTESŮM, které berou dech každému návštěvníkovi. Jedno z nevyhledávanějších atrakcí Irska. Útesy dosahují výšky 200 m a táhnou se v délce 8 km. Na chráněných převisech strmých stěn, tvořených vrstvami černé břidlice a pískovce, hnízdí alkouni a další mořští ptáci. Na okrajích útesů se vinou vyšlapané stezky. Procházka po stezkách. Přejezd na ubytování do rodin v oblasti  Limerick, večeře. 
7. den: Po snídani přejezd do Národního parku a jedinečné krajiny, KILLARNEY -  okružní vyhlídková cesta tradiční cestou  Ring of Kerry poloostrovem Iveragh - podmanivé horské a pobřežní scenérie - Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap .  Možnost zastávky v tradiční hospůdce na ochutnávku irské kávy. Dle zájmu a časové možnosti zastávka v  Muckross Abbey  - klášter poblíž Killarney .  Přejezd do CORKU, prohlídka přístavního města, které se nachází na jihu Irska v krásné provincii Munster. Historické centrum Corku se rozprostírá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee v blízkosti jejího ústí do Keltského moře. Cork je známý pro svou univerzitu a tradiční irskou atmosféru, která přímo dýchá z historických uliček města a malebných hospůdek. Najdete zde spoustu keltských památek i různé kulturní instituce včetně opery, divadla a mnoho muzeí.  Ubytování v Corku.
8. den: Přejezd k ROCK OF CASHEL – prohlídka jedné z největších turistických atrakcí Irska. Kolem r. 450 zde svatý Patrik pokřtil krále Aenguse. Jedná se o pozoruhodné středověké opatství, které bylo více než 700 let sídlem münsterských králů, jejichž říše zabírala převážnou část jižního Irska. Kaple Cormac´s Chapel se řadí k nejpozoruhodnějším ukázkám románské architektury v zemi.  Přejezd do KILKENNY – mramorového města, které je zajímavé z architektonického hlediska. Jako stavební materiál se zde využívá typický místní černý vápenec zvaný kilkenský mramor. Protéká zde řeka Nore, nad ní se přímo v centru vypíná středověký hrad Kilkenny Castle z 90. let 12. st., který je hlavní atrakcí města. Až do r. 1935 byl obýván rodem Butlerů. Slouží jako relaxační místo, z jedné strany je upravený park s fontánou, z druhé pak najdeme rozlehlou travnatou plochu. Další významnou památkou města je St. Canice´s Cathedral, která je považována za jednu z nejkrásnějších irských gotických staveb. Katedrála je bohatě vybavená mnoha skleněnými okny. Zdi z kilkennského mramoru a světlého pískovce vytvářejí skromný, ale majestátní interiér. Z interiéru vyzařuje teplo a mír. Vedle ní se nachází kruhová věž, která nabízí úžasné výhledy na město. Později odpoledne odjezd do Rosslare, trajekt do přístavu Pembroke ve Velké Británii (plavba cca 3,5 hodiny).

 9. den: Přejezd autobusem do LONDÝNA. Celodenní  pěší prohlídka města s průvodcem po trase:
- Portobello Road Market – proslulá uliční tržnice – možnost drobných nákupů
- kolem Regent´s Canal až k Little  Venice – zajímavá atmosféra  této části Londýna 
- kolem Kensington Palace  a procházka částí  Hyde Park
- návštěva některého z muzeí  (zdarma):
* Victoria and Albert Museum – opatruje jednu z největších a nejrozmanitějších sbírek výtvarného a užitého umění na světe ze všech období a kultur. Najdete zde martensky, Constablovy obrazy, islámskou keramiku i nejrozsáhlejší kolekci indického umění mimo území Indie.
* Science Museum (Muzeum vědy) – přiblíží návštěvníkům staletí nepřetržitého vědeckého a technického pokroku, počínaje medicínou starého Řecka a Říma a konče výzkumem vesmíru a štěpením atomu.
* Natural History Museum (Přírodovědné muzeum) – expozice věnované ekologii, vývoji naší planety a člověka. Největší pozornosti se těší exponáty v oddělení dinosaurů (např. impozantní kostra dinosaura).
 London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s krásným výhledem  na Londýn, přejezd lodí k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
- přejezd lodí po Temži do Greenwich  
Odjezd na do Folkestone nebo do Doveru na EUROTUNNEL/TRAJEKT.
Odjezd na TRAJEKT/ev. Eurotunnel do  Calais. 
 10. den:  Přejezd přes Francii, Belgii a Německo  do ČR. Příjezd ke škole v odpoledních hodinách. 

Cena zahrnuje:
autobusová doprava zájezdovým autobusem (WC, klimatizace, TV, DVD, sedačky vybav. bezp. pásy, možnost zakoupení  nápojů za Kč)
	Zpáteční trajekt Calais – Dover, 1x Holyhead – Dublin, 1x Rosslare – Pembroke
	1x ubytování v hostelu v Birminghamu
	1x ubytování v hostelu v Corku
	4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí - obědy formou balíčků (tj. 2 x Belfast, 2x  Limerick)
služby odborného průvodce CK po celou dobu zájezdu
informační materiály na cestu a mapky
zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK
	pedagogický doprovod studentů zajištěn 


Cena nezahrnuje: 
* jízdné místní dopravou na zájezdu
* vstupné a kapesné během zájezdu
* komplexní cest. pojištění (povinný příplatek zájezdu: 340,- Kč)

Fakultativně - za příplatek:
* vstupné – dle výběru z tabulky (výběr - viz níže)
*dietní strava: 780,- Kč/os./pobyt – tj. 4 noci v rodinách
* dospělá osoba (nad 18 let): 400,-  Kč/pobyt
Cena je kalkulována a zájezd se uskuteční při minimálním počtu 40 studentů a 3 osob jako pedagogický dozor (učitelé), dle směnného kurzu ČNB ke dni 7. 10. 2019. Podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů obdrží účastníci do 2-4 týdnů před odjezdem. 
Orientační výše vstupného ve Velké Británii (ceny jsou uvedeny v GBP) a v Irsku (ceny jsou uvedeny v €)- bude upřesněno v podrobnějších pokynech před odjezdem na zájezd:
Místo
Památka
dospělý
student 
dítě do 16 let
Liverpool
The Beatles Story
Skupina nad 10 osob:
16.95,- GBP
12,75,- GBP
12,50,- GBP
10,- GBP
10,- GBP
7,50 GBP

FC Liverpool
20,- GBP
15,- GBP
12,- GBP
DUBLIN – prohlídka některých z nabízených objektů – dle výběru:
Trinity College 
Book of Kells + Old Library Exhibition

15,- EUR

14,- EUR (19 – 26 let)

11,- EUR (do 19 let)

Dublin Castle (self-guided)
8,- EUR
6,- EUR
4,- EUR (do 18 let)

St. Partick´s Cathedral
8,- EUR
7,- EUR
7,- EUR
GLENDALOUGH
Glendalough
5,- EUR
*skupinová cena 4,- EUR
POWESCOURT GARDEN
Powerscourt Garden
9,- EUR
*skupinová cena 7,- EUR
Giants Causeway 
Obří chodník – nutné uhradit předem v Kč
390 Kč
190,- Kč
NEWGRANGE nebo KNOWTH
Prehistorická hrobka – educational visit
(nutné objednat s velkým časovým předstihem)
Učitelé zdarma
zdarma
BELFAST
Crumlin Road Gaol-- nutné hradit předem v Kč
250 Kč
250 Kč
BUNRATTY
Bunratty Castle & Folk Park
10,50 EUR
*skupinová cena 9,- EUR
CLIFFS OF MOHER
Mohérské útesy - nutné hradit předem v Kč
210,- Kč
KILLARNEY
Muckross Abbey
9 EUR
6 EUR(do 18 let)
6 EUR
ROCK OF CASHEL
Rock of Cashel
8 EUR
4 EUR
4 EUR
LONDÝN 
- skupinová jízdenka MHD (1 jízda)
- nebo celodenní  skupinová jízdenka MHD
4,90 GBP
9,20 GBP
4,90 GBP
9,20 GBP
2,40 GBP
4,60 GBP
LONDÝN
London Eye-- nutné hradit předem v Kč
650 Kč
530 Kč (18+)
460 Kč
LONDÝN
Jízda lodí po Temži do Greenwich (02 Arena) - - nutné hradit předem v Kč
280 Kč
150 Kč
150,- Kč
* uvedená cena platí za předpokladu, že se prohlídky zúčastní min. 30 platících osob
Educational visits – pokud nám navštívený objekt návštěvu zdarma nepotvrdí (omezený počet skupin), budeme informovat o ceně bez educational visit (většinou se podaří vstupy zdarma pro školy zajistit)


