JIŽNÍ ANGLIE A BRETAŇ

Megality, druidské svatyně a legendy o Merlinovi a králi Artušovi
9denní zájezd s ezoterním výkladem RNDr. et Mgr. Hany Blochové
termín:
cena:

24. 8. - 1. 9. 2018
18 200 Kč

Pátek 24. 8.

1 276 km

Brno – Praha – Dunkerque (nocleh)

Odjezd z Brna ve 4:00 hod. z autobusového nádraží naproti hotelu Grand, pro účastníky z Prahy odjezd v 6:45 hod. od
budovy hlavního nádraží - Fantova kavárna, cesta nonstop přes Německo a Francii se zastávkami na dálničních odpočívadlech
podle dohody a možností, nocleh ve Fasthotelu Grande Synthe na předměstí Dunkerque.
Sobota 25. 8.

401 km

Calais – Winchester – Knowlton – Wimborn – Badbury Rings
– Dorchester (nocleh v okolí Dorcheteru)

Winchester
Neděle 26. 8.

Jízdní doba trajektu Calais – Dover je 1,5 hod., cesta autobusem do Winchesteru trvá asi tři hodiny. Winchester je malebné
starobylé město, kdysi významné centrum starověké římské
provincie Britania, jež se stalo v 9. století za krále Alfréda
Velikého hlavním městem království Wessex. Místní katedrála
z 11. - 14. století má interiér bohatě vyzdobený ranými normanskými i pozdně gotickými prvky. V gotické části hradu - ve
velké síni, se nalézá údajný kulatý stůl krále Artuše. Vesnice
Badbury Rings
Knowlton zřejmě existovala již na konci 11. století a z té doby
pochází také kostel, dnes již v ruinách. Nedaleko se nalézá Wimborne Minster s hlavní památkou – kostelem Minster of St. Cuthberga, postaveném v 8. století v normanském slohu v místě původního kláštera.
Badbury Rings je starověká opevněná keltská vesnice (2200 – 80 př. n l.), jejíž hradby jí poskytovaly
ochranu před invazí římských vojsk, která se v této oblasti zdržovala od 1. pol. 1. až do konce 4. století.

122 km

Dorchester – Maiden Castle – Abbotsbury – Sherborne – Glastonbury
- Street (nocleh)

Dorchester je hlavní město hrabství Dorset, jež bylo založeno asi v roce 70 Římany, po nichž zde dodnes zůstaly četné
stopy. K nejznámějším městským památkám patří kostel sv. Jiří z 11. století a
kostel sv. Petra ze 14. století. Za nejstarší
a velmi působivou archeologickou lokalitu v této oblasti lze považovat blízké
hradiště Maiden Castle asi z roku 2000
př. n. l. Abbotsbury má bohatou histori,
Dorchester St-George Church
dodnes se zde dochovaly kamenné domy
s došky. Na vrchu nad ním v místě starší keltské svatyně stojí poutní kaple sv. Kateřiny ze
14. století. Ta sloužila mnichům z blízkého benediktinského opatství sv. Petra založeného
již v 9. století a zaniklého za vlády krále Jindřicha VIII. Sherborne bylo po určitou dobu
též hlavním městem království Wessex a do 11. století bylo i sídlem biskupství. Klášterní
kostel s pozdější vějířovitou klenbou z 15.
století byl kdysi součástí benediktinského
opatství, založeného zde již v roce 705.
Město Glastonbury je spojováno hlavně s
legendou o králi Artušovi. V místním opatství
byly totiž ve 12. století nalezeny dvě kostry,
přisouzené králi Artušovi a jeho manželce
Ginevře, podle nichž byl pak lokalizován i
posvátný Avalon. V tomto místě stával asi ve
4. - 5. století také druidský seminář. Klášter
v Glastonbury byl údajně založen Josefem

Sherborne

Maiden Castle

Abbotsbury kaple sv. Kateřiny

Chalice Well
Glastonbury Tor Hill
opatství Glastonbury

Arimatejským, jenž sem měl
přivézt ze Svaté země Svatý grál a Longinovo kopí, kterým byl proboden
bok Krista na kříži. Grál byl podle místní legendy ukrýván v zahradě Chalice Well pod léčivým pramenem, v opatství roste hloh,
který údajně zázračně vyrostl ze dřeva jeho hole. Nedaleko městského centra je Glastonbury Tor - pahorek s ruinami kostela sv.
Michala ze 14. století, jenž patří k nejvýznačnějším poutním místům Anglie.
Pondělí 27. 8.

247 km

Burrow Mump – Postbridge – Brentor – Tintagel – Wadebridge (nocleh)

Poblíž města Bridgewater se nalézá Burrow
Mump - vrch s nedokončenou stavbou kostela sv.
Michala, jenž patřil již v 10. století do majetku nedalekého kláštera. Kostel stojí na křížení
několika silných zemských linií a podle svědectví
některých návštěvníků zde občas dochází k paranormálním jevům (např. kulová energetická tělesa
aj.), jež mohou být zdůvodněny mj. i elektromagnetickými anomáliemi v místě. Působivý bude průjezd
přírodní rezervací Dartmoor s krátkými zastávkami
Burrow Mump
u Miniature pony centre (poníci jsou svým domovem
právě v Dartmooru) a u Postbridge – největšího a
nejzachovalejšího z dartmoorských kamenných mostů
z velkých žulových desek na kamenných pilířích, který
používali zemědělci a horníci, těžící zde cín. Brentor
je vesnička, nad níž se na vysoké sopečné skále vypíná
kostel sv. Michala de Rupe z konce 12. století. I tento
kostelík byl vystavěn v místě se silnými výrony zemských energií a váže se k němu řada pověstí. Zřícenina
hradu Tintagel na mořském pobřeží je spojován s
legendou o králi Artušovi a jeho rytířích kulatého
Brentor
stolu. Podle legendy se zde Artuš narodil jako syn krále
Uthera Pendragona a Igrainy. Pod hradem u moře se nalézá Merlinova jeskyně, kterou má dodnes
obývat jeho duch. V současné době je Tintagel považován za hlavní centrum keltské mytologie.
Úterý 28. 8.

128 km

Nectan´s Glenn – Hurlers Stone Circle – Plymouth (trajekt)

Postbridge

Tintagel a Merlinova jeskyně

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. V povodí řeky se vyskytují
různé vzácné exempláře rostlin. Hurlers
Stone Circle tvoří tři kamenné kruhy o
Hurlers Stone Circle
průměru více než 30 m, jedinečné svým
uspořádáním, se dvěma menhiry zvanými „dudáci“. Nedaleko stojí stavba sloužící
vodopád Sv. Nectana
kdysi k tavbě cínu, který se zde těžil téměř 2 tisíce let, v ní je malá tématická expozice.
Asi kilometr odsud navštívíme pozoruhodný skalní útvar zv. Cheesewring. Následovat bude cesta do přístavu Plymouth, odkud
odjíždí trajekt ve 22:30 do Francie. Nocleh je na lodi ve čtyřlůžkových kajutách s vlastním příslušenstvím (kajuty jsou povinné).
Příjezd do přístavu Roscoff v Bretani asi v 7 hodin ráno.

Středa 29. 8.

123 km

Roscoff – Huelgoat – Pleyben – Quimper (nocleh)

Roscoff nabídne starobylé
kamenné domy a kostel Notre-Dame-de-Croas-Batz z 16.
století s renesanční zvonicí.
Následovat bude asi hodinový přejezd do oblasti Přírodního parku D´Armorique k
vesnici Huelgoat, kde je plánována asi 3 km pěší vycházPřírodní park D´Armorique
ka lesem k Artušově jeskyni
s několika zastávkami u obřích kamenů. V nedaleké
Pleyben, kalvárie
vesnici Pleyben se nachází asi nejkrásnější renesanční
sakrální komplex Bretaně zv. „enclos“, jenž tvoří kostel sv. Germána s polychromovanými soškami,
kostnice a kalvárie z 16. století s několika desítkami postav. Quimper je nejstarší bretaňské město,
v současné době správní středisko západního kraje Finistere. Podle legendy sem přes Lamanšský
průliv měl někdy v polovině prvního tisíciletí připlout první quimperský biskup sv. Corentin a nazvat
Roscoff
tento kraj Malou Británií. Městu vévodí nádherná gotická katedrála sv. Corentina z 13. století a v její
blízkosti jsou staré hrázděné domy a obchody s tradiční bretaňskou keramikou.
Čtvrtek 30. 8.

166 km

Concarneau – Quimperlé – Carnac – Tumulus de Kernours
– Ploeren (nocleh)

Přístavní město Concarneau s dlouhou
tradicí lovu ryb a jejich zpracování je
Francouzi označován za třetí největší
rybářský přístav. Součástí tohoto velkého
moderního města je tzv. Ville Close, malé
starobylé městečko na skalnatém ostrůvku
Tumulus de Kernous
s novějším opevněním architekta Vaubana ze 17. století. Ostrov byl ale osídlen již mnohem dříve, stávalo zde převorství,
založené králem Gradlonem z Quimperu. Quimperlé je město ležící na soutoku
Concarneau
dvou řek, kde lze kromě cenného historického jádra s historickými domy navštívit
románský kostel Ste-Croix z 11. století kruhového půdorysu, inspirovaným antickou stavbou Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.
Megalitické řady v Carnacu z doby 4000
– 7000 př. n. l. patří k nejznámějším prehistorickým památkám Bretaně. Jedná se o
nejrozsáhlejší pole s více než 3000 menhiry
v řadách, půlkruzích či stojících samostatně
v krajině. Nalézají se zde i dolmeny (svislé
kameny kryté kamennou deskou), tumuly
(pohřební komory) a velké mohyly. Návštěvě zdějších megalitických památek budou
věnovány asi 4 hodiny. Tumulus de Kernous tvoří kruhová pohřební komora o výšce
4 m a průměru 20 m, jež údajně vznikla asi
Carnac
ve 3. tisíciletí př. n. l.
Pátek 31. 8.

302 km

Gavrinis – Paimpont – Le Mans

Broceliandský les,
hrob Merlina

(nocleh)
Ile de Gavrinis je malý neobydlený ostrůvek v
Morbihanském zálivu, na jehož nevelké ploše
se nachází unikátní megalitická památka - neolitický chodbový hrob či svatyně o délce 14 m z
29 obřích kamenných desek, zdobených rytými
spirálami, kruhy aj. Rytiny jsou dnes považovány za mistrovské dílo, avšak jejich účel není
Ile de Gavrinis
dosud přesně znám. Mohyla dlouhá více než 57 m je umístěna na pahorku - nejvyšším bodu ostrova.
Obdobné jednokomorové hroby se vyskytují po celé Bretani i jinde, avšak tento je výjimečný svou
dochovanou vnitřní rytou výzdobou. Doprava na ostrov je zajištěna lodí. Po návštěvě této přímořské
megalitické stavby přejezd do vnitrozemí k vesnici Paimpont, okolo níž se rozkládá Broceliandský

les, úzce spojovaný s legendou o králi Artušovi, Merlinovi a Viviane. Během
dvouhodinové pěší vycházky navštívíme hrob Merlina, Studánku mladosti a jezero
Viviane, na jehož břehu leží zámek Comper s expozici na téma Artušovských
legend. Na závěr dne je naplánována prohlídka historického centra města Le
Mans, především katedrály St-Julien s románskou lodí z 12. století a s mohutným
gotickým vysokým chórem z 13. století. V interiéru jsou cenné okenní vitráže z 13.
století a varhany z 16. století. Okolo se nalézají středověké městské domy.
Sobota 1. 9.
1441 km
Zpáteční cesta via Paříž (po dálničním okruhu) – Remeš – Saarbrücken

– Norimberk – Praha

Cesta nonstop se zastávkami podle dohody a možností, příjezd do Prahy k půlnoci,
příjezd do Brna cca tři hodiny po půlnoci.

Le Mans, katedrála
Některé fotografie pocházejí z minulých
zájezdů do oblasti Anglie a Bretaně

V ceně zájezdu: * doprava luxusním autobusem (WC, bar, DVD, klimatizace)
* 3x nocleh v Anglii z toho 2x bez snídaně (vždy dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
* 1x nocleh na lodi – bez snídaně (čtyřlůžkové vnitřní kajuty s vlastním příslušenstvím)
* 4x nocleh ve Francii se snídaní (dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
		
* odborná lektorka RNDr. et Mgr. Hana Blochová
* průvodkyně Blanka Klusoňová
Pozn.:
* V autobusu budou k dispozici za Kč teplé a studené, alko i nealkoholické nápoje
* V průběhu cesty je v plánu jedno teplé jídlo denně (oběd nebo večeře) v restauracích u hotelů nebo v samoobslužných jídelnách
supermarketů - podle dohody na místě, platba individuálně.
* Doporučené vstupy: 30 £, 40 €
* CA SEN si vyhrazuje právo na ev. drobnou změnu programu na základě dostupnosti památek v terénu a z časových důvodů.
* Přeprava trajektem Plymouth – Roscoff trvá cca osm a půl hodiny. Na lodi je restaurace a bufet, rovněž v blízkosti všech hotelů.
* Snídaně v hotelech Travelodge je možno zakoupit individuálně za 5,90 GBP: breakfast bag (snídaňový balíček) – jogurt, džus,
muffin/croissant, ovoce. V každém pokoji je k dispozici varná konvice, káva, čaj, cukr, mléko do kávy.
* 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.
Cena zájezdu nezahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, doporučujeme zajistit u vlastní pojišťovny. Zaplacením
zálohy se zavazujete k objednání ubytování na cestě. V případě, že na zájezd neodjedete, může náhradu vašich nákladů
vyřešit jen náhradník, kterého zajistíte.
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 800 Kč

Úhrada zálohy ve výši 8 000 Kč je požadována do 15. 3. 2018,
doplatek 10 200 Kč do 15. 7. 2018
na účet číslo 3211678886/6800, do kolonky sdělení uveďte své jméno.
Přihlášky mailem, telefonem, s uvedením jména a příjmení, bydliště, roku narození, telefonického kontaktu a mailové adresy včetně požadavku na ubytování – jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj se spolubydlící osobou (jméno) na adresu:

Jitka Melkusová

jitka.melkusova@boskovicko.cz tel. +420 602 189 735

ev.
Hana Blochová 		
Blanka Klusoňová

hana@sar-blochova.cz tel. +420 724 054 727
ck-sen@ck-sen.cz tel. +420 603 487 712

