číslo programu

školní rok
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18009

2017/2018

4. 2. – 9. 2. 2018

10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ
ANGLIE
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do
francouzkého 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
(v případě zájmu a možností prohlídka budovy –
nutno objednat předem), Big Ben, Downing
Street, procházka přes St. James’s Park,
Buckingham Palace – event. zhlédnutí střídání
stráží, Piccadilly Circus, Leicester Square,
Trafalgar Square, přejezd londýnským metrem
(tube) odpoledne: procházka kolem Royal Albert
Hall a Royal Albert Memorial do Hyde Parku,
Speakers’ Corner – místo tradičních nedělních
projevů, Marble Arch, nákupy na světoznámé
Oxford Street, 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
(alternativně:
návštěva
historicky
významného města Winchester s nejstarší
katedrálou, kulatý stůl Krále Artuše v Great Hall),
návrat do rodin
4. den celodenní výlet
dopoledne: prohlídka královského města Windsor
– návštěva víkendové rezidence královny Alžběty
II. Windsor Castle, procházka k Etonu – místu, kde
se nachází nejstarší soukromá chlapecká škola ve
Velké Britanii (místo studii princů Williama a
Harryho)
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 celodenní pobyt v Londýně
dopoledne: návštěva hradu Tower of London –
včetně zhlédnutí korunovačních klenotů a setkání
s Beefeatery, prohlídka mostu Tower Bridge –
v případě zájmu procházka po prosklené podlaze
s výhledem na Temži odpoledne: procházka po
jižním břehu řeky Temže kolem válečného křižníku

HMS Belfast, Shakespearova Globe Theatre,
zastávka u Drakeovy galeony Golden Hinde,
Millenium Bridge, návštěva St. Paul’s Cathedral,
přejezd lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních
hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České
republiky
6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních
hodinách

CENA ZÁJEZDU KČ 7 850,- ZAHRNUJE:
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou
balíčku)
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB,
bufet)
• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně
Eurotunnel, nebo trajekt)
• dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost,
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky a mapky
• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14
studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a
jízdné.
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