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LITERÁRNE ŠKÓTSKO
PROGRAM ZÁJAZDU PRE PEDAGOGICKOU FAKULTU
TRNAVSKEJ UNIVERZITY:
1. deň odchod z pred univerzity cez Českú republiku a
Nemecko do francúzskeho prístavu Calais
2. deň príjazd do Calais, preprava cez kanál La Manche,
presun do Canterbury, návšteva preslávenej
Canterburskej katedrály, bezplatná návšteva
galérie the Beaney House of Art & Knowledge kde
sa nachádza množstvo zaujímavých expozícií ako je
napríklad Rupert Bear, možnosť plavby na loďkách,
drobné nákupy na hlavnej triede (hrazdené domy
s pokrivenými strechami, nemocnica Eastbridge
Hospital),
návšteva cintorína Canterbury
Cementery (hrob spisovateľa Josepha Conrada),
v prípade časových možností a záujmu prechádzka
okolo rodného domu Mary Tourtel, nočný prejazd
do mesta Edinburgh
3. deň celodenný pobyt v Edinburghu - Holyrood Park,
prechádzka okolo kráľovského sídla Márie
Stuartovej a súčasného oficiálneho sídla britskej
kráľovnej Alžbety II. Palace of Holyroodhouse
(podľa časových možností návšteva interiéru
paláca), ďalej okolo nového škótskeho parlamentu,
prehliadka historického centra mesta – Royal Mile –
najstaršia časť mesta, prehliadka St. Giles
Cathedral, návšteva Edinburgh Castle – historický
hrad z 11. storočia – sídlo škótskych kráľov,
návšteva hradu, vzhliadnutie korunovačných
klenotov a Stone of Destiny, ubytovanie v rodinách
v Edinburghu a okolí
4. deň celodenný Edinburgh - výstup na vrchol Arthur’s
Seat – nádherný výhľad na celý Edinburgh (Calton
Hill, Edinburgh Castle apod.), bezplatná návšteva
múzea The Writers‘ Museum s priľahlým nádvorím
Makars’ Court – expozícia života troch slávnych
škótskych autorov Robert Burns, Sir Walter Scott,
a Robert Louis Stevenson (v pondelok a utorok
zatvorené), individuálne voľno na nákupy na
Princess Street, prechádzka okolo pomníku Scott
Monument, podľa časových možností a záujmu
možnosť pikniku na kopci v centru mesta Calton
Hill, návrat do rodín
5. deň celodenný výlet: návšteva Stirlingu – prehliadka
hradu, kde strávila svoje detstvo škótska kráľovna
Mária I. Stuartová, výstup k Wallace Monument
s výhľadom na historické mesto,
Poobede: návšteva paliarne whisky Glenturret
Distillery, večer návrat do rodín

6. deň odchod do historického mesta York, krátka
prehliadka centra mesta – York Minster, opevnenie
mesta, Clifford's Tower, odchod do Londýna na
ubytovanie
7. deň celodenný pobyt v Londýne – pešo so sprievodcom –
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben,
Downing Street, Buckingham Palace – eventuálne
možnosť vidieť striedanie stráží, piknik v St. James’s
Parku, Trafalgar Square – možnosť bezplatnej
návštevy National Gallery, presun metrom/loďou
k slávnemu Globe Theatre, prechádzka po nábreží
Temže, bezplatná návšteva múzea moderného
umenia Tate Modern, osobné voľno, presun loďou k
O2 Aréne, vo večerných hodinách odchod na
Slovensko
8. deň príchod ku škole vo večerných hodinách

CENA ZÁJAZDU EUR 445,- ZAHŔŇA:
 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských
rodinách vrátane celodennej stravy (obed formou
balíčka)
 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
 prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne
Eurotunnel alebo trajekt)
 dopravu študentov na miesto stretnutia s hostiteľskou
rodinou
 komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť,
storno zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny)
 poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.
 sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu,
informačné letáky a mapky
 pristavenie autobusu k Vašej univerzite

V cene nie sú zahrnuté vstupy do navštívených objektov
a miestna doprava.
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