S T A R Á

D O B R Á

A N G L I E

(školní zájezd s výukou – 6denní)
květen 2020

1. Ráno odjezd od školy, přejezd přes SRN, Belgii až do francouzského přístavu
Calais.
2. Odtud trajektem do britského přístavu Dover, poté směr okrajová část
Londýna Greenwich, známá především královskou observatoří, kudy prochází
nultý poledník, námořním muzeem, nejrychlejší čajovou lodí – kliprem Cutty
Sark a především svou atmosférou původní rybářské vesničky. Odtud okružní
plavbou po řece Temži do centra Londýna, oblasti jednoho z nejkrásnějších
mostů Tower Bridge ,možná návštěva pevnosti Tower of London – symbolu
britské monarchie, nabízející k vidění mimo jiné i britské korunovační
klenoty,expozice v Tower Bridge, či naproti kotvícího křižníku HMS Belfast..
Návrat na Greenwich, odkud je už nedaleko ubytování v hostitelských
rodinách. Rozdělení po skupinkách (2,3,4),večeře, nocleh.
3. Snídaně, balíček na den, odjezd jižním směrem a romantickým anglickým
venkovem až na pobřeží lemované křídovými útesy, procházka na Beachy
Head a Seven Sisters vypínajícími se nad luxusním přímořským letoviskem
Eastbourne, odpoledne nejznámější jihoanglické letovisko na pobřeží kanálu
La Manche Brighton, návštěva akvária Sealife, pobyt na molu a pláži či
ochutnávka jedné z britských specialit „fish and chips“, procházka kolem
královského Royal Pavillion, suvenýry, nákupy …, návrat na ubytování, večeře,
nocleh.
4. Snídaně, balíček na den, dopolední výuka s anglickými lektory zaměřená
především na procvičení konverzace, poté odjezd na nedaleký venkovský hrad
Hever Castle s překrásnými zahradami a pro děti atraktivním vodním
bludištěm. Dětství zde prožili sourozenci Boleynovi, z nichž nejznámější Ann se
stala manželkou anglického krále Jindřicha VIII. Návrat na ubytování, večeře,
nocleh.
5. Snídaně, odjezd do centra Londýna, návštěva London Eye, procházka v oblasti
Westminsteru, Trafalgarského náměstí, Leicester Square, Piccadilly,
Buckinghamského paláce … Po devítihodinové bezpečnostní pauze odjezd na
trajekt do Doveru, noční přejezd přes Francii, Belgii, SRN do ČR
6. Návrat ve večerních hodinách

7 600,- Kč

Cena zájezdu

zahrnuje:

dopravu luxusním autobusem od školy a zpět ke škole
přepravu trajektem přes kanál La Manche
3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí
jedno dopoledne výuky s anglickými lektory
kvalifikovaného průvodce po celou dobu pobytu
zákonné pojištění ck pro případ úpadku
příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří

nezahrnuje:

vstupy do památek a objektů - upřesníme dle výběru
programu
cestovní pojištění léčebných výloh
kapesné

Zájemci se, prosím, co nejdříve hlaste u paní učitelky Martiny
Ludíkové, učebna AJ, stará budova.
Případně na email: martina.ludikova@zsmorkovice.cz

