Vaše nejlepší brána k poznání

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE
DOTEK TRADIC
„Člověk z pevniny si dodává důležitosti tím, že povídá, Angličan tím, že mlčí.“

K.Čapek, Anglické list

Termín : 9. -14. 5. 2017
Cena :
8.490,,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a bufetem), trajekt Calais
- Dover a zpět, 3x ubytování (3x v Londýně ), ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích ve velmi pěkném
hotelu, 3x snídaně, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zodpovědnosti za škody způsobené
v zahraničí, pojištění CK proti úpadku, parkovné, služby průvodce – historika .
Cena nezahrnuje vstupné. Všechny vstupy jsou fakultativní (nepovinné). Přesná výše vstupného bude oznámena
v pokynech na cestu cca měsíc před odjezdem. V pokynech na cestu lze objednat večeře v autobusu
(65,-Kč/os./den) či hotelu (cca 250,-Kč/os./den) a obědový balíček ( 65,-Kč/os./den). Vstup do Námořního
muzea v Greenwich a Britského muzea ( pro studenty) je zdarma. Doporučené kapesné je cca 70–150 ₤.

Program:
1.den –
2.den –

3.den

4.den –

5.den –

6.den –

Odjezd v dopoledních hodinách (cca 11.00 hod). Přejezd SRN s hygienickými zastávkami, plavba přes
kanál La Manche po trase Calais - Dover.
V ranních hodinách příjezd do LONDÝNA. Dopolední návštěva GREENWICH - nultý poledník, možnost
návštěvy Námořního muzea či plachetnive Catty Sark, osobní volno k návštěvě starobylého městečka.
Poté plavba lodí po Temži, návštěva areálu Toweru se shlédnutím korunovačních klenotů, procházka
podél Temže, doky sv. Kateřiny, Tower Bridge. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, ubytování,
nocleh.
Po snídani odjezd do okolí Londýna – prohlídka HAMPTON COURT PALACE – nejkrásnějšího a
nejzajímavějšího královského paláce Británie, kde pobýval slavný král Jindřicha VIII. K zámku přiléhá
obrovský park s bludišti a fontánami.V odpoledních hodinách návštěva WARNER BROS STUDIA atrakce z natáčení Harryho Pottera. Ve večerních hodinách odjezd do hotelu, nocleh.
Po snídani odjezd přístavního města PORTSMOUTH – návštěva Královského muzea námořnictva anglická vlajková lodˇ HMS VICTORY na jejíž palubě v bitvě u Trafalgaru roku 1805 zemřel admirál
Nelson, vlajková loď Jindřicha VIII. Mary Rose, první britský pancéřovaný parník HMS Warrior.
Možnost návštěvy moderní vyhlídkové 168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower , odkud je úžasný
výhled ne přístav i okolní ostrovy. Odjezd do přímořského lázeňského letoviska BRIGHTON,
návštěva slavného Royal Pavilonu, který si v orientálním stylu dal vybudovat rozmařilý král Jindřich III.,
možnost návštěvy Sea Life, pobyt na pláži, osobní volno. Návrat do hotelu a nocleh.
Po snídani odjezd do centra LONDÝNA – okružní jízda městem - Westminsterského opatství, Hyde
Park, Buckinghamský palác – londýnské sídlo královny. Návštěva Britského muzea. Pěší prohlídka –
Oxford Street, náměstí Piccadilly Circus, čtvrť SOHO, Trafalgarské náměstí, Covent Garden – velké
tržiště, Whitehall a jízdní garda, Downing Street, parlament. V podvečerních hodinách „let“ v London
Eye - vyhlídka na město. Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, nalodění, návrat na kontinent.
Návrat domů ve večerních hodinách (cca 20.00 hod.).

Připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434.

Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016. S přihláškou je nutné uhradit zálohu ve výši 4.000,-Kč. Doplatek ceny
je nutno uhradit do 9. 3.2017.
Stornovací podmínky: Do 31.10.2016 bez poplatku, od 1.11.2016 poplatek ve výši 40% ceny, od 15.3.2017 50% ceny , od 9.4.2017 poplatek ve výši
100 % ceny zájezdu
Cena může být navýšena v důsledku daňových či kurzovních změn, nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků.
------------------------------------------------------------------------------------zde oddělte-------------------------------------------------------------------------------Přihláška
Závazně přihlašuji na zájezd “Londýn a jižní Anglie “ ve dnech 9.- 14.5. 2017 a souhlasím se stornovacími podmínkami
Jméno a příjmení: …………………………………………………………Rodné číslo: ………………………nutné uvést kvůli pojištění!
Adresa: ………………………………………………………...Email……………….…..…………………Telefon: ………………………………

Mám zájem o doplacení pojištění storna zájezdu ve výši:3 90,-Kč ( vztahuje se na nemoc účastníka)…………………………….
………….…………..……………………..
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami.

Podpis účastníka ( či zákonného zástupce studenta)

