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JIŽNÍ ANGLIE a LONDÝN
6denní jazykově-poznávací zájezd pro školní kolektiv
1. den: Odjezd od školy ve večerních hodinách. Tranzit přes Německo, Belgii do Francie.
2. den: V ranních hodinách přejezd přes Lamanšský průliv (trajekt nebo Eurotunnel s ohledem
na kapacitu). Návštěva Brightonu, přímořské oblíbené letovisko s neopakovatelnou atmosférou,
možnost návštěvy excentrického Královského pavilonu. Mořské akvárium Sea Life Center,
přímořská promenáda. Ubytování v rodinách. Večeře
3. den: Po snídani přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v
Evropě - Stonehenge. Podíváme se do nového návštěvnického centra s expozicí k
prehistorickému osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh,
starý více než 5 000 let. Odpoledne se zastavíme v nedalekém městě Salisbury, kde navštívíme
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným originálem Velké
listiny svobod z r. 1215. Návrat do rodin, večeře.
4. den: Po snídani celodenní prohlídka Portsmouth, města, které je námořní základnou.
Královské doky, kde je umístěna Victory - vlajková loď admirála Nelsona, Mary Rose - loď
Jindřicha VIII., potopená u Solenta, projížďka přístavem. Spinnaker Tower 168m vysoký
vyhlídkový maják. Návrat do rodin, večeře.
5. den: Po snídani přejezd do Londýnu. Celodenní program v Londýně v oblasti Westminsteru.
Procházka kolem Westminster Abbey, budov Parlamentu, podíváme se k Downing Street oficiální rezidence ministerského předsedy, pak ke strážnici jízdní gardy. Přes nejkrásnější park
St. James budeme pokračovat k Buckinghamskému paláci. Následně přes Piccadilly, čínskou
čtvrť na Trafalgarské náměstí. Možnost návštěvy Národní galerie (vstup zdarma) a
nejnavštěvovanější atrakce Londýna – vyhlídkového kola London Eye, ležící na břehu Temže.
V případě zájmu možnost návštěvy muzeí Přírodopisné muzeum, Muzeum vědy a The Victoria
and Albert Museum, které leží vedle sebe ve čtvrti Kensington (všechny muzea vstup zdarma).
Večer po bezpečnostní pauze autobusu odjezd na Eurotunnel nebo trajekt.
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách ke škole.

Termín

40-50 platících osob

25.11.-30.11.

6900 Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem s WC, TV, klimatizací a občerstvením - typ Setra
517 HD firmy Inex, 3 noclehy v anglických rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku)
v Londýně, trajekt nebo Eurotunnel, komplexní pojištění včetně léčebných výloh a pojištění na
storno, průvodce, vstupy pro pedagogický dozor, 3 dozory zdarma.
Předpokládané vstupy 50 GBP.

