Smaragdový ostrov
Termín:

11.9. – 18.9.2020

1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z ČR do Francie. Nocleh na hotelu.
2. den: Ráno přesun do Británie. Celodenní prohlídka Londýna . Dopoledne procházka Greenwichským parkem a
plavba lodí do City of Westminster (cestou uvidíte Tower, Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul´s Cathedral, The
Globe). Poté pěší prohlídka s průvodcem po nejznámějších londýnských památkách (Parlament, Westminster
Abbey, Buckinghamský palác, Downing Street, Trafalgar Sq., Piccadilly Circus, Soho…). Večer možnost projížďky
na London Eye a přejezd do Pembroke na trajekt do Irska.
3. den: Ráno vylodění v Irsku a přejezd do Dublinu. Dopoledne procházka historickým centrem města (Dublin Castle, Trinity College, Hlavní
pošta, Bank of Ireland, Christ Church Cathedral, St. Patrick´s Cathedral, Temple Bar, O´Connel Street….). Odpoledne návštěva pivovaru Guiness,
kde se seznámíte s tajemstvím výroby jednoho z nejslavnějších piv. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Dublinu.
4. den: Celodenní výlet do NP Wicklow Mountain. Dopoledne lehká turistika v oblasti Glednalough (oblíbená filmová destinace), které se mimo
jiné pyšní mohutnými kamenným kříži, typickými pro dobu raně křesťanskou. Poté přejezd k Powerscourt Waterfall, nejvyšším irským vodopádům, a návštěva Powerscourt Gardens, jedněch z nejkrásnějších zahrad v Irsku. V podvečer výstup na Bray Gap. Večer návrat na ubytování.
5. den: Dopoledne návštěva mýtické oblasti Tara, prohlídka slavných chodbových hrobek Brú na Boinne. Odpoledne zastávka v městečku Trim a
návštěva Beactive Abbey, které sloužilo jako kulisa historickému filmu Statečné srdce. Večer návrat na ubytování.
6.den: Celodenní prohlídka hlavního města Severního Irska Belfastu. Procházka historickým centrem /Linie míru, Falls Road, Ulster museum…),
poté návštěva jedinečného muzea RMS Titanic, největší expozici na světě věnované této slavné lodi, jejímž rodištěm byl právě Belfast. Odpoledne
návštěva Crumlin Road Gaol, jedné z nejobávanějších věznic na světě. Večer plavba trajektem do Británie (Holyhead).
7.den: Celodenní prohlídka města Birmingham. Dopoledne návštěva továrny Jaguar. Odpoledne prohlídka centra města, návštěva Think Tank
Museum a osobní volno. Večer přejezd zpět do ČR.
8.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
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:

11390 Kč
CENA ZAHRNUJE:

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace,

kávovar, lednička, bufet, WC, video)

• 3x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK)

přes kanál La Manche a trajekt UK-IRL-UK

• 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou

penzí (oběd ve formě balíčků) a 1x hotel bez
snídaně
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění
storna
• pojištění proti úpadku CK dle zákona
č. 159/1999 Sb.
• 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 35 Euro + 55 GBP (v případě
zájmu o London Eye + 20 GBP)

.

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.

Závazná přihláška
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Státní příslušnost:

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a Irska a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).
………………………………………………. Podpis zákonného zástupce

