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Tematická exkurze do Anglie pro SPŠD Plzeň 1.- 6.12.2019
1. den
Večer odjezd z Plzně. Nonstop jízda do Calais.
2. den
Dopoledne Eurotunnel Calais – Folkestone. Přejezd do centra slavného univerzitního města Oxford –
odpolední prohlídka. Projdeme se ulicí High Street kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny
Bodleian Library, světoznámé trhy pod střechou Oxford Covered Market a další zajímavosti. Návštěva
Christ Church College, kde se filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Ubytování v hostitelských
rodinách. Večeře.
3. den
Návštěva průmyslové perly Anglie Birminghamu. Návštěva továrny Land Rover – Jaguar. Prohlídka
zahrnuje návštěvu lisovny, karosárny, čalounění a montáž. Součástí prohlídky jsou také různé populární
aktivity, při nichž studenti pracují v malých skupinách – výrobní činnost Kando kdy skupina pracuje na
platovém vozíku, nebo komunikační aktivita Octons. Organizace této exkurze v továrně bude upřesněna.
Poblíž Birmingamhu navštívíte Národní muzeum motocyklů, které je považováno za největší na světě.
Jedinečná muzejní sbírka se pyšní přibližně 1000 stroji. Jednou z největších atrakcí pro mnoho hostů je
komplexní průřez britských strojů, které pokrývají „60 Glorious Year“ výroby motocyklů v této zemi.
Návrat na ubytování do rodin.
4. den
Přejezd do Coventry města, které zažilo nejdelší a nejničivější nálet fašistické Luftwaffe na Anglii. Stará
a nová katedrála, Ceasar´s Tower. Muzeum transportu – nejrozsáhlejší sbírka britských vozidel. Poté
návštěva hradu Warwick, který patří mezi nejkrásnější středověké sídlo v Anglii. Velkolepý hrad ze
14.st., expozice „Royal Weekend Party“ a „Králotvůrce“ doplněné voskovými figurínami dotvářejícími
dobovou atmosféru, hradby, vězení, bludiště. Návrat na ubytování do rodin.
5.den
Přejezd do Londýna. Pěší prohlídka hlavního města Velké Británie v oblasti Westminstru, kolem
památek Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace,
Trafalgar Square s National Gallery, Soho, čínská čtvrť. Odtud se přes Temži dostaneme k obřímu kolu
London Eye, možná projížďka se skvělým výhledem na město. Možnost návštěvy některého z muzeí či
galerie. Ve večerních hodinách odjezd na Eurotunnel. Noční přejezd.
6. den
Návrat do ČR ke škole v odpoledních hodinách.
TERMÍN: 1.12.-6.12.2019

CENA: 7700 Kč

UBYTOVÁNÍ: 3 noci v rodinách v oblasti Oxfordu, 3x plná penze – oběd formou balíčku, pokoje pro 2-3
osoby, výjimečně pro 4 osoby. Pedagogický dozor po 2 osobách.
V CENĚ: doprava luxusním autobusem (WC, TV, AC, bezpečnostní pásy, občerstvení), 3x nocleh
s plnou penzí, komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno), průvodce. Minimální počet 40 platících
osob. Maximální kapacita autobusu 55 osob. Vstupy nejsou zahrnuty v ceně.

