SEVERNÍ WALES S VÝUKOU
program č. VB26, 7denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních hodinách odjezd od školy, přejezd přes
Německo do Francie.
2. den
Příjezd do Calais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, odjezd do
STRATFORD-UPON-AVON - návštěva Anne
Hathaway’s Cottage, procházka ke kostelu Holy
Trinity Church - místo Shakespearova křtu a posledního odpočinku, návštěva dramatikova rodného domu, v případě zájmu a možnosti návštěva odpoledního divadelního představení v Royal
Shakespeare Theatre, odjezd na ubytování
do Walesu (alternativně místo Stratfordu: návštěva OXFORDU).
3. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet - výjezd vláčkem
na nejvyšší horu Walesu SNOWDON (1 085 m.
n. m.), návštěva bezplatného NATIONAL SLATE MUSEUM (umístěno v bývalém břidličném
lomu), návrat na ubytování.
4. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do malebného městečka CONWY - přístav, návštěva středověkého
hradu, opevnění města, nejmenší dům ve Velké
Británii, poté odjezd k moři do viktoriánského letoviska LLANDUDNO (nejdelší molo ve Walesu,
v případě pěkného počasí výšlap na Little Orme
s výhledy na hory a moře), návrat na ubytování.
5. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet na poloostrov ANGLESEY - BANGOR CATHEDRAL (nejstarší
waleská katedrála), zastávka u MENAI BRIDGE
a ve vesnici s nejdelším názvem v Evropě LLANFAIR..., odjezd do BEAUMARIS - plavba lodí
k PUFFIN ISLAND - místo obývané papuchalky a tuleni, zakončení dne procházkou k majáku
SOUTH STACK LIGHTHOUSE s nejkrásnější-

mi výhledy ve Walesu, návrat na ubytování.
6. den
Odjezd do LONDÝNA - plavba lodí po Temži
z Greenwiche kolem Tower of London a Tower
Bridge do čtvrti Westminster, projížďka na největším vyhlídkovém kole v Evropě London Eye,
pěší okruh - Houses of Parliament, Big Ben,
Westminster Abbey, Downing Street, Horse
Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde
se koná střídání stráží), procházka čtvrtí China
Town, večer metrem či lodí zpět na Greenwich a odjezd zpět do ČR.
7. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo odjezdu.

14 190 Kč
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)
4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře)
dopravu studentů na místo srazu hostitelskou rodinou
9 lekcí AJ (lekce = 45 minut, skupiny po max. 15 studentech, výstupní certifikát)
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 se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
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