
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 případným vstupným
(podrobný aktuální rozpis zašleme).i

»

 

program č. VB07
termín: 5denní, dle přání klienta
a kapacitních možností

Oxford - Stratford - Cotswolds - Sudeley Castle 
- Windsor 

1. den - v ranních, případně dopoledních hodinách 
odjezd od školy, přejezd přes Německo a Francii
2. den - příjezd do francouzského přístavu Ca-
lais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes ka-
nál La Manche, odjezd do univerzitního města 
OXFORD: procházka historickým centrem, ná-
vštěva Christ Church College (ve zdejší jídelně 
byl natáčen film o Harry Potterovi), možnost 
projížďky na pramicích, návštěva některé-
ho z muzeí (Ashmolean Museum, Pitt Rivers 
Museum, Museum of Natural History), odjezd 
na ubytování
3. den - prohlídka STRATFORD-UPON-AVON - 
procházka městem včetně návštěvy Shakespearo-
va rodného domu a kostela Holy Trinity Church 
- místo dramatikova křtu a posledního odpočinku, 
odpoledne odjezd do líbezného venkovského kraje 
COTSWOLDS s návštěvou Sudeley Castle a při-
lehlých zahrad, návrat na ubytování
4. den - WINDSOR - prohlídka malebného městeč-
ka známého zejména díky impozantnímu Windsor 
Castle (jedna z oficiálních rezidencí britské králov-
ské rodiny), procházka do nedalekého Etonu (místní 
kolej byla místem studií princů Williama a Harry-
ho - v případě zájmu a možnosti prohlídka koleje), 
plavba vyhlídkovou lodí po Temži, večer odjezd 
zpět do ČR
5. den - v odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu

novinka

ANGLIE BEZ RUCHU LONDÝNA

[novinka]
6 590 Kč
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