5 denní zájezd do Londýna a univerzitní město
Oxford
23.–27. 4. 2018

Termín:

6 230,- (pro studenty do 17 let včetně dnů během zájezdu)
6 480 (nad 17 let)

Předběžná cena:

CENA ZAHRNUJE: dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, 2 noci
ubytování v rodinách s plnou penzí, průvodce, kompletní pojištění včetně
léčebných výloh v zahraničí
CENA NEZAHRNUJE: vstupné cca 35 - 40 GBP, kapesné (GBP, i drobná EUR na
tranzit)
Zájezd se nám velice rychle plní, zájemci prosím pište si o závaznou přihlášku na
email:

niederhafner.t@szs5kvetna.cz

Obratem Vám přijde mail se závaznou elektronickou přihláškou, kterou je nutno
vyplnit a poslat zpět. Záloha 3000,- musí být zaplacena do konce tohoto měsíce,
doplatek dle aktuální ceny (řídí se podle kurzu libry) s koncem ledna 2018.
Studenti budou průběžně informování mailem.
Příklad 5denního zájezdu do Londýna a okolí:
1. den: ráno odjezd, cesta přes Německo, Belgii a Francii.
2. den: ráno příjezd do Velké Británie, návštěva Greenwiche procházka parkem ke observatoři a Nultému poledníku, odjezd lodí
(4,35 a 8,70 GBP) do londýnského City - prohlídka St Paul's
Cathedral (7 GBP), procházka přes Millenium Bridge, k Tate
Modern, okolo Shakespeares Globe, Golden Hind, HMS Belfast,
City Hall pres Tower Bridge,návšteva Tower of London (10,60 a
17,80 GBP). Večer příjezd na místo setkání s hostitelskými
rodinami, večeře v rodinách.
3. den: snídaně v rodině, celodenní výlet do Oxfordu - prohlídka
univerzitního města, univerzitních kolejí a zahrad, návštěva
koleje Christ Church (7,50 GBP) možnost návštevy Ashmolean
Museum, nejstaršího veřejného musea v Británii, nebo
Přírodovědeckého muzea a muzea Pitt-Rivers, jednoho z
nejlepších etnografických muzeí na světě, dle času a zájmu výstup
na vyhlídkovou vež (cca 2,50 GBP), nákupy v centru, jízda na
pramicích (punting), popř. návštěva Botanické zahrady, návrat
zpět do hostitelských rodin, večeře.
4. den: snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní
pěší prohlídka Londýna - London Eye, Houses of
Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards,
Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštevy
National Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus,
Cínská ctvrt, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden,
lodí nebo metrem (4,35 a 8,70 GBP) k O2 arene, při plavbě
výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe,
London Bridge, HMS Belfast, Tower of London, City Hall, Tower
Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky.
5. den: večer příjezd do České republiky..

