
Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)

přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)

přepravu přes kanál La Manche (obousměrně trajekt,
nebo Eurotunnel - dle kapacitních možností)

2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí
(snídaně, obědový balíček, večeře)

dopravu studentů na místo srazu hostitelskou rodinou

služby průvodce 

mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné pojištění proti úpadku CK 

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh 
(poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat s jízdným MHD Londýn a vlakem na trase Battle
- Hastings (děti do 15 let včetně max. 10 GBP, studenti ve věku 16+ max. 15 GBP).i

»

program č. VB03
termín: 5denní, dle přání klienta
a kapacitních možností

Londýn - Stonehenge - Salisbury - Battle 1066
- Hastings

1. den - v ranních, případně dopoledních hodinách 
odjezd od školy, přejezd přes Německo a Francii
2. den - příjezd do francouzského přístavu Calais, 
přejezd trajektem či Eurotunnelem přes kanál La 
Manche, odjezd do LONDÝNA: pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), Picca-
dilly Circus, China Town, přejezd metrem k ná-
vštěvě Natural History Museum, Science Muse-
um, British Museum, Victoria&Albert Museum 
nebo National Gallery, možnost oblíbených 
nákupů na Oxford Street, odjezd na ubytování
3. den - prohlídka neolitické památky STONE-
HENGE (cca 2 500 l. př. n. l.) + historické město 
SALISBURY s návštěvou katedrály, kde je ulo-
žena Magna Charta (1215), návrat na ubytování
4. den - prohlídka historického areálu 1066 BATTLE 
OF HASTINGS, ABBEY AND BATTLEFIELD 
(v r. 2016 se slaví výročí 950 let od jedné z nejvý-
znamnějších bitev v dějinách Velké Británie), pře-
jezd vlakem do malebného přímořského městeč-
ka HASTINGS - pláž, molo, dle zájmu návštěva 
Hastings Museum & Art Gallery, poslední nákupy, 
večer odjezd zpět do ČR
5. den - v odpoledních, případně večerních hodinách 
návrat zpět na místo odjezdu

novinka

LOW-COST ENGLAND

[novinka]

Speciální program
se vstupy zdarma!

6 490 Kč
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