
ZÁJEZDY

ZA POZNÁNÍM

CK INTERTRANS s. r. o.
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 26161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: dopoledne odlet z Prahy do Birminghamu, organizovaný transfer do hotelu v centru města, po uby-
tování individuální volno, večer setkání s průvodcem autobusového zájezdu, nocleh.
2. den: po snídani přejezd do Chesteru, jednoho z nejkrásnějších anglických měst. Procházka centrem s tudorov-
skými a viktoriánskými budovami včetně unikátních vyvýšených arkád nazývaných „Rows“. Na pobřeží severního 
Walesu se nejprve zastavíte v opevněném městečku Conwy, jehož dominantou je mohutný středověký hrad. 
Poté se ubytujete v přímořském letovisku Llandudno s viktoriánskou atmosférou 19. století, nacházejícím se 
na poloostrově obklopeném rozlehlými plážemi, pod pohořím Great Orme. Po ubytování možnost procházek 
u moře i v okolní přírodě. Nocleh ve viktoriánském hotelu přímo na promenádě.
3. den: navštívíte oblast NP Snowdonia s hustě zalesněnými údolími, horskými jezery a vřesovišti. V případě 
příznivého počasí procházka v přírodě. Scenérii této oblasti dominuje Snowdon (1085 m), nejvyšší hora Walesu. 
Možnost prohlídky střediska těžby břidlice u Llanberis, procházka v přírodě. Následuje městečko Caernar-
fon, jemuž vévodí jeden z nejslavnějších waleských hradů, sídlo princů z Walesu. Odjezd na ubytování do 
přímořského letoviska Aberystwyth v zálivu Cardigan Bay, nocleh v georgiánském hotelu přímo na promenádě.
4. den: průjezd podél západního pobřeží Walesu, oblastí NP Pembrokeshire s malými skalnatými zátokami střída-
jícími rozlehlé písečné pláže. Navštívíte katedrálu v městečku St. Davids, zasvěcenou patronu Walesu. Zastávka ve 
středověkém Tenby na vrcholu útesu. Město charakterizují úzké uličky a georgiánské domy shlížející na přístav. Odjezd 
na ubytování, nocleh.
5. den: dopoledne prohlídka hlavního města W alesu – Cardiffu. Poslední zastávkou ve Walesu bude majestátní 
torzo romantického opatství Tintern Abbey v údolí Wye Valley. Zastávka v lázeňském městě Bath (UNESCO), 
které je vyjímečné honosnou georgiánskou architekturou, ale i zachovalými lázněmi z dob Římanů. Přejezd na 
ubytování, nocleh v hotelu.
6. den: organizovaný transfer z hotelu na letiště, odlet z Londýna do Prahy.
Cena zahrnuje: letenky Praha – Birmingham a Londýn – Praha včetně odbaveného zavazadla, letištních 
a bezpečnostních tax, transfery, ve Velké Británii dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 5 nocí 
se snídaní v hotelu*** (2lůžk. pokoje s přísl.), služby průvodce, komplexní pojištění viz str. 98.
Sleva: 3. osoba na přistýlce 500,- Kč/os. zájezd.
Doporučená částka na vstupy: 50,- GBP.
„AKCE“ - při objednání zájezdu do 28. 2. – sleva 2 200,- Kč.

VELKÝ OKRUH WALESEM
LETECKY

www.intertrans.cz

Termín cena č. zájezdu
31.07.–05.08. 22 190 17LWLL01

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň.


