
Anglické katedrály a keltská posvátná místa
 
9denní zájezd do jihozápadní a jihovýchodní Anglie 
s ezoterním výkladem RNDr. et Mgr. Hany Sar Blochové 

termín:      3. 9. - 11. 9. 2016        
cena:         19 800 Kč   

Sobota   3. 9.      1310 km
Brno – Praha – Dunkerque (nocleh)
Odjezd z Brna  ve 4:00 hod. z autobusového nádraží naproti hotelu Grand, nástupiště 8, pro účastníky z Prahy odjezd v 6:45 hod. od 
budovy hlavního nádraží - Fantova kavárna, cesta nonstop přes Německo a Francii, nocleh ve Fasthotelu na předměstí Dunkerque.  
               
Neděle  4. 9.      331 km
Dover – Canterbury – Rochester – Ely – Norwich (nocleh)

Pobřeží Anglie se svými bílými útesy je vidi-
telné už cestou lodí přes kanál La Manche. 
Jen asi 30 km od pobřeží se rozkládá druhé 
nejnavštěvovanější město Anglie, starobylé 
Canterbury s pozůstatky římských a raně 
křesťanských staveb, s normanským hradem 
a slavnou katedrálou, která se tyčí nad úzký-
mi ulicemi s tudorovskými domky. 
V Rochestru se nachází kromě nádherné 
normanské katedrály z 11. století, jež nahradi-
la kostel z počátku 7. století, také ruiny norman-
ského hradu z 11. století. Ely vzniklo původně v 
7. století jako benediktinské opatství, vystavěné 

na ostrově v mokřinách. Normané zde nechali na výraz vítězství nad Anglosasy postavit 
katedrálu s centrálním oktogonem a působivou výzdobou interiérů. Pozoruhodné jsou 
hlavně klenby v hlavní lodi.

Pondělí  5. 9.     465 km 
Norwich – Southwell – Lincoln – Chester (nocleh)

K nejvýraznějším památkám města Norwich patří hrad a románsko-gotická katedrála z 11. 
století. Pozoruhodná je osmiboká štíhlá věž, vějířové klenby a reliéfní výzdoba stropu 
s náměty ze Starého a Nového zákona. K nejvzácnějším výtvarným dílům katedrály patří 
malba „Despenser Reredos“, jež je připomínkou vzpoury poddaných v roce 1381, architektonickou zajímavostí jsou i dvoupatrové 
křížové chodby. Southwell Minster postavili na začátku 12. století Normané a jejich stavební styl s charakteristickými „psími zuby“ 
na katedrále převažuje. Za nejkrásnější část stavby je dnes považována kapitulní síň s listovými ornamenty ze 13. století. Také měs-
tu Lincoln vévodí katedrála, jež je třetí největší středověkou sakrální stavbou Anglie. Na její západní fasádě se nachází sochařská 
výzdoba s biblickými náměty z 12. století a ve výzdobě interiéru lze objevit i předkřesťanské motivy, jako např. zeleného muže, 
jehož sledují oči draka, a cenné jsou např. i dřevořezby soch ze 14. století. Nalézá se zde také kapitula, do níž král Eduard I. svolal 
první sněm anglického parlamentu. Hrad v Lincolnu byl vystavěn ve 12. století a v bývalé hradní věznici je k vidění jedna ze čtyř 
dochovaných kopií listiny práv a svobod Magna Charta.  

Úterý  6. 9.       240 km
Chester – Hereford – Gloucester – Cirencester (nocleh)
Nejstarší známou stavbou města Chester byla římská pevnost Deva Castra, jež 
patřila k největším v Británii. Z období antiky a středověku se ve městě dodnes 
dochovalo několik cenných památek a zvláštní pozornost zasluhují čtyři historic-
ké ulice s arkádami, jež procházejí prvními patry tudorovských a viktoriánských 
hrázděných domů nad obchody v přízemí. První zmínka o nich pochází již ze 13. 
století. Místní katedrála zasvěcená sv. Werburgh, anglosaské princezně ze 7. sto-
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letí, pochází z 11. století a lze v ní obdivovat např. chórové vyřezávané lavice ze 14. 
století. Hereford - bývalé hraniční posádkové město u řeky Wye, bylo důležitým ná-
boženským centrem Sasů. V místní několikrát přestavované normanské katedrále jsou 
podle legendy uloženy ostatky zavražděného saského krále Ethelberga a nachází se zde 
i vzácná pergamenová mapa světa „Mappa Mundi“ ze 13. století. Gloucester proslul 
již v dávné minulosti jako rušný říční přístav na řece Severn a jeho hlavní rozkvět 
nastal v 11. století za Viléma Dobyvatele, jenž zde zřídil své správní centrum.Ve stejné 
době ve městě řád benediktinů zahájil i stavbu místní katedrály, a to v místě bývalého 
anglosaského opatství. V roce 1327 zde byly uloženy ostatky zavražděného krále Edu-
arda II., a díky tomu se katedrála stala poutním místem. V oknech se dodnes dochovaly 
vzácné vitráže a v křížových chodbách kláštera první vějířové klenby v zemi. 

Středa  7. 9.      130 km
Cotswolds (Bibury) – Wells – Glastonbury (nocleh)

Cotswolds je malebnou kop-
covitou krajinou s četnými 
vesničkami, jež byly vystavě-
ny před staletími obchodníky 
s vlnou – zbožím zde žáda-
ným již za Římanů. Největ-
šího rozkvětu se zde obchod 
s vlnou dočkal ve 14. – 16. století, kdy bylo na tomto území vystavěno mnoho sídel s četný-
mi kostelíky a domy. Vesnička Bibury s kamennými mostky a domky tkalců z „medového 
kamene“ je považována za nejhezčí vesnici Anglie. Město Wells získalo své jméno podle 

posvátného pramene sv. Ondřeje, jemuž je tu zasvěcena i nádherná raně gotická katedrála, vystavěná koncem 12. století v norman-
ském stylu v místě starší svatyně ze 7. století. Za shlédnutí stojí i blízké okolí – kromě vikariátu ze 14. století  s jednou z nejstarších 
dochovaných ulic a biskupského paláce láká k prohlídce i historické centrum města. Na okraji města Glastonbury se nachází léčivý 
pramen Chalice Well, pod kterým má být podle jedné z legend ukryt Svatý grál. V sousedství se v kamenné stavbě nalézají další 
vývěry vodních pramenů a postupně zde vznikly novodobé svatyně různých kultů. Odtud pak vede cesta na mystický vrch Glaston-
bury Tor, pahorek s ruinami kostela sv. Michala ze 14. století na vrcholu. Nahoru lze vystoupat i labyrintovou cestou, jež se však 
místy zcela ztrácí. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších keltských poutních míst Anglie.  

Čtvrtek  8. 9.     227 km
Glastonbury – Tintagel – Wadebridge (nocleh)

Město Glastonbury bývá 
spojováno hlavně s legen-
dou o králi Artušovi. V 
opatství byla ve 12. století 
v katedrále nalezena dvě 
těla, přisuzovaná Artušovi 
a Ginevře, což mělo být 
stvrzením toho, že Glastonbury je původním Avalonem. 
Předpokládá se, že opatství Glastonbury Abbey bylo původ-
ně keltským druidským seminářem a poté klášterem 
ze 4. – 5. století, který podle legendy založil Josef 
Arimatejský, jenž sem měl přivézt ze Svaté země 
Svatý grál a Longinovo kopí, jímž byl probodnut 

bok Krista na kříži. Na pozemcích opatství 
také roste vzácný druh hlohu, jenž údajně 
zázračně vypučel z berly sv. Josefa Arima-
tejského. Hrad Tintagel je také spojován 
s životem krále Artuše a s rytíři kulatého 
stolu. Podle jednoho z mýtů se měl v těchto 
místech Artuš narodit jako syn krále Uthera 
Pendragona a Igrainy. Pod hradem se nachá-
zí ostrůvek s keltskou svatyní a u moře pak 
vyhledávaná Merlinova jeskyně, v níž má 
dodnes pobývat jeho duch. V současné době 
je hrad Tintagel považován za hlavní cent-
rum keltské mytologie. 

Pátek   9. 9.       219 km 
Nectan´s Waterfall – Hurlers Stone Circel – Exeter – Ilminster (nocleh)
Údolí a vodopád Sv. Nectana patří k přírodním krásám vytvořeným řekou Trevillet, jež si svou cestu prorvala v devonských břidlicích a 
vytvořila tak četné peřeje, u nichž se podle starých keltských pověstí scházívali skřítci a víly. Nejkrásnější část tvoří vodopád sv. Nectana 
s keltskou svatyní. Celé povodí této řeky je předmětem vědeckého zájmu pro výskyt vzácných exemplářů rostlin. Hurlers Stone Circle 
tvoří tři kamenné kruhy o průměru větším než 30 m, jedinečné svým uspořádáním, se dvěma menhiry zvanými „dudáci“. Město Exeter má 
prastarou minulost, neboť bylo známo již v době římské a v minulosti zde pobývalo keltské a později normanské obyvatelstvo. Díky roz-
voji obchodu s vlnou se ve středověku stalo jedním z největších měst Anglie. Místní katedrála se dvěma normanskými věžemi a s četnými 
gotickými sochami v průčelí je umělecky pozoruhodnou stavbou a interiér zase zaujme svou nejdelší lodí s gotickými klenbami a četnými 
plastikami a biskupským trůnem ze 13. století. Nedaleko katedrály se nachází i pozoruhodná gotická radnice Guildhall ze 14. století.   
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Sobota  10. 9.     352 km
Salisbury – Dover – Dunkerque (nocleh)
Město Salisbury je viditelné už z dálky díky 137 m vysoké gotické věži (nejvyšší v 
Anglii) katedrály Panny Marie, jejíž stavba byla zahájena ve 13. století a byla zcela 
dokončena asi za 40 let, díky čemuž je stavba slohově poměrně jednotná. V interiéru 
se dochovala skvělá sochařská výzdoba a funkční hodiny z roku 1386. Jsou zde i 
křížové chodby a kapitulní síň s osmibokým půdorysem, kde je uchováván jeden ze 
čtyř originálů Magny charty libertatum z roku 1215. 
Večer přejezd trajektem do Francie na nocleh.

Neděle  11. 9.    1310 km        (celkem cca 4584 km)
Dunkerque – Praha - Brno
Zpáteční cesta  Dunkerque – Brusel – Köln  – Würzburg – Praha – Brno 

V ceně  zájezdu: 
*  doprava luxusním autobusem (WC, bar, DVD, klimatizace), trajekt
*  6x nocleh bez snídaně - hotely Travelodge  www.travelodge.co.uk                       
*  2x nocleh v Dunkerque s kontinentální snídaní ve Fasthotelu (vždy dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
*  odborná lektorka Dr. Hana Blochová 
*  průvodkyně Blanka Klusoňová

Příplatek za snídaňový balíček v hotelech Travelodge:  1300 Kč/os.                               

Pozn.:
*   Přeprava trajektem Calais - Dover a rovněž zpáteční cesta trvá přibližně hodinu a půl. Na lodi je restaurace, rovněž v blízkosti 
některých hotelů (ceny od 10 GBP).
*   V autobusu budou k dispozici za Kč teplé a studené, alko i nealkoholické nápoje a polévky
*   Snídaně za příplatek v hotelech Travelodge: breakfast bag (snídaňový balíček) – jogurt, džus, muffin/croissant, ovoce.  V každém 
pokoji je zdarma k dispozici varná konvice, káva, čaj, cukr, mléko do kávy. Kromě uvedených snídaní v některých hotelech je 
možné zakoupit individuálně na místě „full english breakfast“ za cca 10 GBP. Ve Fasthotelu Dunkerque je zajištěna běžná konti-
nentální snídaně.
*   Pro elektrické spotřebiče a různé nabíječky je nutno použít adaptér (je k dostání v našich hyper-super-marketech), v GB nebo 
na lodi se dá koupit za cca 5 GBP.
*   Během cesty bude příležitost dokoupit základní potraviny, ev. zakoupit individuálně večeře na místě.
*   Téměř ve všech obchodech a restauracích lze použít platební karty.
*   Doporučené vstupy: 80 GBP
 
Cena zájezdu NEZAHRNUJE pojištění léčebných výloh v zahraničí, doporučujeme zajistit u vlastní pojišťovny včetně POJISTěNí 
NA STORNO ZáJEZDU.

Úhrada zálohy ve výši 9 000 Kč je požadována do 31. 5. 2016, 
doplatek 10 800 Kč (nebo 15 900 v případě 1/1) do 29. 7. 2016 na účet číslo 

107-9943450227/0100, do kolonky sdělení uveďte své jméno.

Přihlášky mailem, telefonem, s uvedením jména a příjmení, bydliště, roku narození, telefonického kon-
taktu a mailové adresy včetně požadavku na ubytování – jednolůžkový pokoj (příplatek 5 100), dvou-
lůžkový pokoj se spolubydlící osobou (jméno) na adresu:

Jitka Melkusová, jitka.melkusova@boskovicko.cz, tel. +420602189735

případně
Hana Blochová, hana@sar-blochova.cz, tel. +420724054727
Blanka Klusoňová, ck-sen@ck-sen.cz, tel. +420 603 487 712
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