číslo programu
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25. 5. - 30. 5. 2013

10 „Nej” z královské Anglie
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Londýna
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar Square,
Buckingham Palace – event. zhlédnutí střídání stráží, piknik v St. James’s Parku, přejezd londýnským metrem (tube)
odpoledne: procházka kolem Royal Albert Hall a Royal Albert Memorial do Hyde Parku, Speaker’s Corner – místo tradičních
nedělních projevů, Marble Arch, nákupy na světoznámé Oxford Street, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Londýně
3. den celodenní výlet – prohlídka nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není prohlídka možná), návštěva
Salisbury – katedrála s nejvyšší věží, je zde vystavena Magna Charta, návštěva historicky významného města Winchester s nejstarší
katedrálou, kulatý stůl krále Artuše v Great Hall, návrat do rodin
4. den celodenní výlet
dopoledne: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – největší letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air
Force a United States Air Force, kde mimo jiné vznikla první československá letecká peruť v Británii
odpoledne: příjezd do Cambridge – pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, návštěva jedné z kolejí: King’s College
a přilehlé kaple, Corpus Christi Coll., Queen’s Coll., Magdalen Coll., St. John’s College atd., procházka přes Backs – parky podél
řeky Cam, od které je odvozen název města, projížďka na lodičkách, návrat do rodin
5. den dopoledne: návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí korunovačních klenotů, prohlídka St. Catherine Docks, Tower Bridge
(alternativně: návštěva některého z bezplatných muzeí – Natural History Museum, Science Museum nebo British Museum)
odpoledne: plavba lodí po řece Temži do Greenwiche, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, návštěva National Maritime Museum
a Royal Observatory, zhlédnutí nultého poledníku, ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky
6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Cena zájezdu Kč 6 990,- zahrnuje:











3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou
balíčku)
V případě zájmu o realizaci zájezdu s ubytováním v hotelu F1 se snídaní
(třílůžkové pokoje) činí cena zájezdu Kč 6 590,-.
dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo
trajekt)
každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
zdravotní pojištění v rozsahu VZP do výše 2 mil. Kč
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
a mapky
na 15 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro
skupiny minimálně 15 studentů)
Na vyžádání zašleme orientační ceník vstupného do jednotlivých památek (nejsou zahrnuty v ceně zájezdu).

