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POHODOVÁ ANGLIE

program č. VB13
termín: 6denní, dle přání klienta
a kapacitních možností

Londýn - Greenwich - Leeds Castle - Margate 
- Tangmere - Chichester - nákupy - kávičky - 
muzikál

1. den - v nočních/brzkých ranních hodinách (dle 
lokace školy) odjezd od školy, přejezd přes Němec-
ko a Francii, ubytování v hotelu F1
2. den - příjezd do francouzského přístavu Ca-
lais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes 
kanál La Manche, odjezd do MARGATE: pro-
cházka po pláži a návštěva zábavního parku 
Dreamland - atrakce v retro stylu (např. klasická 
dřevěná horská dráha, loutkové divadlo, zrcadlo-
vé bludiště, dům hrůzy aj.), odjezd k prohlídce 
LEEDS CASTLE - pohádkový vodní hrad z 12. 
stol., odjezd na ubytování
3. den - program v LONDÝNĚ - procházka par-
kem na Greenwichi kolem nultého poledníku, 
možnost nákupů na jediném londýnském historic-
kém tržišti Greenwich Market, možnost prohlídky 
historické lodi Cutty Sark, plavba lodí po Tem-
ži, návštěva Tower of London - setkání se strážci 
hradu „Beefeatery“, prohlídka korunovačních kle-
notů, procházka přes symbol města Tower Bridge 
k válečné lodi HMS Belfast, zhlédnutí nejvyššího 
mrakodrapu v EU The Shard (305 m) a kontro-
verzního mrakodrapu Gherkin („Okurka“), návrat 
na ubytování
4. den - návštěva TANGMERE MILITARY 
AVIATION MUSEUM - výjimečná kolekce his-
torických letadel, letecké simulátory pro návštěv-
níky, odjezd do historického městečka CHI-
CHESTER (dle zájmu návštěva katedrály), dále 
do skanzenu WEALD & DOWNLAND OPEN 
AIR MUSEUM (cca 50 historických budov zasa-
zených v krásné krajině, ukázky řemesel - viktori-
ánské kovářství, vaření v tudorovské kuchyni ad.), 
návrat na ubytování
5. den - program v LONDÝNĚ - 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), odpo-
činek na Covent Garden (ideální místo pro pose-
zení u kávičky, plné pouličních umělců), dle zájmu 
focení u nástupiště 9 a 3/4 na nádraží King’s Cross, 
možnost zakončení výletu návštěvou muzikálu (dle 
aktuální nabídky), večer odjezd zpět do ČR
6. den - v odpoledních, případně večerních hodi-
nách návrat zpět na místo odjezdu

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)

1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)

3x 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).

[novinka]

Cena zájezdu zahrnuje:

S NOCLEHEM

V F1 CESTOU TAM

7 990 Kč
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