ANGLIE S PEČETÍ UNESCO

7 490 Kč
»

program č. VB09
termín: 6denní, dle přání klienta
a kapacitních možností
Londýn - Canterbury - Chatham
- Stonehenge - Salisbury

dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)
přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min. 13 platících)

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 - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (UNESCO od 1987), Downing
Street, Horse Guards Parade, Trafalgar Square,
Buckingham Palace (sídlo královny Alžběty
a místo, kde se koná střídání stráží), Piccadilly
Circus, China Town, přejezd metrem k návštěvě
královských botanických zahrad Kew Gardens
(UNESCO od 2003), odjezd na ubytování
3. den - CANTERBURY (procházka městem a návštěva katedrály, UNESCO od 1988), CHATHAM
HISTORIC DOCKYARD (návštěva historických
doků a ponorky Ocelot, navrženo na UNESCO
2012), DARWIN’S HOUSE (prohlídka domu a zahrad spjatých se vznikem převratné evoluční teorie,
navrženo na UNESCO 2012), návrat na ubytování
4. den - prohlídka neolitické památky STONEHENGE (cca 2 500 l. př. n. l., UNESCO od 1986),
odjezd do historického města SALISBURY s návštěvou katedrály, kde je uložena Magna Charta
(1215), návrat na ubytování
5. den - celodenní program v LONDÝNĚ - návštěva Tower of London (UNESCO od 1988) - setkání
se strážci hradu “Beefeatery”, prohlídka korunovačních klenotů, procházka přes symbol města Tower
Bridge k válečné lodi HMS Belfast, zhlédnutí
nejvyššího mrakodrapu v EU The Shard (305 m),
budovy City Hall, plavba lodí po Temži na Greenwich (UNESCO od 1997) - návštěva Royal Naval
Museum a Royal Observatory s nultým poledníkem, procházka parkem, večer odjezd zpět do ČR
6. den - v odpoledních, případně večerních hodinách návrat zpět na místo odjezdu
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Cena zájezdu zahrnuje:

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

i
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K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
ZÁJEZD JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT I VE VARIANTĚ S VÝUKOU
(6 lekcí AJ s rodilým mluvčím, cena zájezdu 8 490 Kč)

VELKÁ BRITÁNIE

