Termín: 7.5. – 13.5. 2020

Číslo zájezdu: 20-263

Cena: 9.200,- Kč

MALEBNÁ ANGLIE
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii
a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve Francii, abychom se trajektem přeplavili do Velké Británie. Po vylodění v
Doveru se vydáme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. V parku společně překročíme nultý poledník,
procházející mj. i známou královskou observatoří. Poté se svezeme lodí po řece Temži, poplujeme kolem Isle of Dogs a pod mostem Tower
Bridge až k Bankside. Tam přejdeme řeku po lávce Millennium Bridge a navštívíme monumentální St. Paul´s Cathedral. Během prohlídky
vystoupáme na vrchol kopule, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál
Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. Odpoledne přejdeme zpět na jižní břeh Temže a společně se pak vydáme na
procházku kolem Golden Hind, HMS Belfast a City Hall. Následně se vydáme k nejslavnějšímu londýnskému mostu, k Tower Bridge.
Vstoupíme do jeho věží a projdeme se po prosklené lávce, opět s velmi pěknými výhledy na centrum Londýna. Dále bude následovat
návštěva Tower of London, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je
domovem korunovačních klenotů. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.
3. DEN: WARWICK CASTLE, OXFORD
Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle (v kombinaci s - The Castle Dungeon), jehož současná podoba
pochází převážně ze 14. století. Necháme se unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami,
podíváme se na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby.
Odpoledne přejedeme do centra slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin,
slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných
zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, kde se také filmovaly scény pro
filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
4. DEN: PORTSMOUTH, WINCHESTER
Po snídani vyrazíme na výlet do přístavního města Portsmouth, kde navštívíme areál historických doků. Prohlédneme si několik námořních
muzeí a od stěžňů po kýl prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Výtahem se
necháme vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov Wight. Odpoledne přejedeme do
bývalého hlavního města Anglie, do Winchesteru. Zde si prohlédneme významnou románsko-gotickou katedrálu, která je nejdelší
katedrálou v Británii, a kde jsou pochováni někteří anglosaští králové. Poté se projdeme pěkným centrem s pěší třídou a budeme mít čas na
nákup suvenýrů. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, BATH
Po snídani se zastavíme v historickém městě Salisbury, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s
vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě
- Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i
samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne strávíme v bývalých římských lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem,
uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 2 000leté historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se
vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
6. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Poslední den v Anglii vyrazíme opět do centra Londýna. Hned ráno si prohlédneme slavné muzeum voskových figurín Madame Tussauds.
Poté nás čeká přejezd metrem a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster
Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho a také se svezeme na
obřím vyhlídkovém kole London Eye. Navečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.
7. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v
odpoledních hodinách.
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 4x ubytování v anglických rodinách, 4x snídaně, 4x večeře, 4x oběd formou balíčku
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená 100,- GBP / děti do 15 let vč.)

Školní zájezd do Velké Británie: Malebná Anglie
zájezd č.:
termín:

20-263
7.5. – 13.5. 2020

Přihlášení na zájezd na adrese: http://rezervace.protravel.cz
Registrace:
 Nejprve je nutné se zaregistrovat (odkaz „Jsi tu poprvé? Zaregistruj se prosím“).
 Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let, to znamená buď zletilí účastníci nebo zákonní zástupci nezletilých účastníků.
 Při registraci si zvolíte přihlašovací údaje: přihlašovací jméno je Vaše emailová adresa, heslo libovolné, alespoň 6 znaků
dlouhé.
 Registraci dokončíte prokliknutím potvrzovacího odkazu ve zprávě zaslané na Váš email.
Přihlášení na zájezd:
 Po přihlášení do systému zadejte číslo zájezdu 20-263 do textového pole a klikněte na „Vyhledat zájezd“.
 Přidejte nového účastníka (pokud je registrovaný zákonný zástupce), vyplňte osobní a další potřebné údaje účastníka a
potvrďte závazné přihlášení.
 Na email obdržíte Potvrzení o zájezdu i s rozpisem plateb.
Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat stornopoplatky.
Děkujeme za Vaši důvěru. Děláme, co je v našich silách, aby se všem na zájezdu líbilo a o každého bylo dobře postaráno.

