Zájezd do Anglie
Konverzace v anglických rodinách
Žáci a studenti !
Máte chuť prověřit si své znalosti angličtiny? Pojeďte s námi na poznávací zájezd do Anglie.
- Seznámíte se s historií i současností země, jejíž jazyk se učíte.
- Prohlédnete si desetimilionové velkoměsto Londýn.
- Ochutnáte anglickou kuchyni.
- Uvidíte střídání stráží před Buckinghamským palácem.
- V Greenwichi budete stát současně na východní i západní polokouli.

Program:
1.den - odjezd v odpoledních hodinách od školy, přejezd přes SRN s nezbytnými bezpečnostními
přestávkami v místech s možnostmi použití sociálního zařízení a občerstvení, nalodění na
Čt
trajekt ve francouzském přístavu Dunkerque, přejezd přes kanál La Manche do Anglie
2. den - ráno příjezd do Anglie, odjezd do Londýna,
dopoledne Londýn - okružní projížďka po městě s průvodcem kombinovaná s pěší procházkou
Pá
po nejvýznamnějších památkách (Parlament a Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, jízdní
garda Horse Guards, procházka parkem sv. Jakuba, střídání stráží před Buckinghamským palácem,
palác sv. Jakuba, Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona, Picadilly Circus, Downing
street č. 10….
odpoledne - návštěva muzea voskových figurin Madame Tussad´s
v průběhu dne jízda červeným dvoupatrovým londýnským "double deckrem" po nejrušnějších
ulicích centrálního Londýna - Strand, Whitehall, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street,
Oxford Street…
večer - ubytování, volno, odpočinek, možnost konverzace v rodinách
1. večeře

londýnský double decker

3. den - celodenní výlet na Windsorský zámek a do filmových studíí Warner Bros.
1. snídaně
dopoledne - Windsor - královské letní sídlo, největší obydlený zámek na světě, nástup a střídání
So
stráží, možnost prohlídky areálu zámku, interiéru kaple sv. Jiří, státních komnat....
odpoledne návštěva filmových studií Warner Bros., kde se natáčely filmy o Harrym Potterovi,
prohlídka, možnost vidět všechny kulisy a rekvizity z těchto filmů - celou Příčnou ulici včetně
Gringotovic banky a Olivanderova obchodu s kouzelnickými hůlkami, velkou hodovní síní školy
čar a kouzel v Bradavicích, kostýmy všech představitelů, létající auto, kouzelnické šachy, záchranný
autobus pro kouzelníky v nesnázích, dům strýce Vernona v Zobí ulici a další a další….
večer návrat na ubytování, konverzace v rodinách,
2. večeře

Windsor castle
4. den - dopoledne návštěva Britského muzea - prohlídka expozic antických, syrských
2. snídaně
a orientálních archeologických památek, egyptské mumie.... ,
Ne
pro fandy „shoppingu“ možnost nákupů v Primarku,
odpoledne návštěva Camden Townu a Camden Locku - pitoreskní čtvrti plné obchůdků
se suvenýry, kavárniček, cizokrajných restaurací a tržnic, projížďka typickým člunem "narrow
boat" po Regent´s kanálu (pozůstatku britské vodní dopravní sítě, která předcházela železnici),
kolem londýnské ZOO ze čtvrti zvané "Malé Benátky" do Camden Townu,
večer - procházka po Soho a projížďka nočním osvětleným Londýnem, při projížďce zastávka
a návštěva nejvyšší budovy Londýna, mrakodrapu The Shard s výstupem na vyhlídku v 72. patře,
ve výšce 244 metrů s úžasným výhledem na osvětlený Londýn, návrat na ubytování

Camden Town market

5. den - celodenní program v Londýně
3. snídaně
dopoledne - procházka po centru Londýna, střídání stráží Horse Guards na Whitehallu,
Po
návštěva a jízda vyhlídkovým kolem „London Eye" na břehu Temže s krásným výhledem
na Londýn a okolí,
odpoledne odjezd vyhlídkovou lodí po Temži přes centrum Londýna kolem Toweru a Tower
Bridge, vyhlídka na moderní zrekonstruované oblasti "Docklands" - město 21. století
večer - Greenwich - londýnské předměstí (královská observatoř a nultý poledník, klipr Cutty
Sark, námořní muzeum, tunel pro pěší pod řekou Temží
večer - odjezd do přístavu, cesta zpět do Evropy

Londýn - London Eye
6. den - přejezd přes SRN, zastávka v městečku Amberg - možnost nákupů (3 obchodní domy),
Út
příjezd do ČR ve večerních hodinách (cca 17 - 19 hod), ke škole

V ceně zájezdu je zahrnuto:
- doprava autobusem z Prahy do Londýna a zpět včetně trajektu přes kanál La Manche
- 2x okružní jízda po Londýně
- 3x ubytování v anglických rodinách v Londýně
- 2x polopenze (snídaně + večeře) a 1x snídaně v rodinách v Londýně,
- základní cestovní pojištění a pojištění LVZ (léčebných výloh v zahraničí)
- pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku CK
Možno doobjednat - 1x denně teplé jídlo (kromě 1. a 2. dne) dle časových možností v poledne
(servírují řidiči na plastikových talířcích - párky, guláš, + chléb) za Kč

Doprava:

- zajištěna dálkovým autobusem zahraniční výroby vybaveným videem a barem
- během cesty je možno zakoupit teplé a studené nápoje, polévky a občerstvení za Kč

Pojištění:

- v ceně zájezdu je zahrnuto základní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh
v zahraničí

Cena:
Kontakt:

6.980,- Kč

ing. Michal Chalupa

Termín:
tel. +420 601 340 159

březen 2019
mail: ck.cha-cha@seznam.cz

Londýn - Tower Bridge

Londýn - mrakodrap The Shard

