pořádá pro své žáky

jazykově poznávací zájezd
Velká Británie a Belgie 2018

Londýn - Brusel - Bruggy
Termín: 3. – 9. září 2018
Program:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

den: odjezd z Vodňan večer, tranzit SRN.
den: ráno příjezd do Belgie (dovezená česká snídaně),
prohlídka “hlavního města Evropy” Bruselu - návštěva areálu
Evropského parlamentu – expozice Parlamentárium a Dějiny
Evropy, odpoledne přejezd do oblasti města Bruggy, procházka
městem, možnost projížďky lodí po kanálech (objednávka na
přání školy 2 měsíce předem), ochutnávka belgické čokolády.
Nocleh v hostelu – vícelůžkové pokoje.
den: po snídani se vypravíme z Belgie do Francie a přeplavíme
se trajektem přes kanál La Manche. Po připlutí do Doveru
přejedeme do Londýna, odpoledne strávíme ve čtvrti
Greenwich, ve které uvidíme královskou observatoř
a světoznámý nultý poledník, můžeme navštívit Námořní museum, Námořní akademii, uvidíme nejrychlejší “čajový” klipr všech
dob Cutty Sark, projít se můžeme tunelem pod řekou Temží, odpočinout v místním vyhlášeném parku či prozkoumat celou čtvrť
v historickém interaktivním museu Discovery Greenwich. Uvidíme také letní sídlo královny. Večer setkání s rodinami našich
ubytovatelů, večeře, nocleh.
den: po snídani pro nás bude výzvou překonání řeky Temže kabinovou lanovkou, kterou provozuje letecká společnost Emirates.
Z výšky uvidíme Millenium Dome a také slavné bariéry na Temži, které chrání britskou metropoli před možnou přílivovou vlnou
z moře. Pokračujeme plavbou lodí do centra Londýna až k Westminsterskému paláci. Projdeme si společně s rodilým mluvčím
jako součást výuky angličtiny oblast Houses of Parliament - Big Ben, Westminster Abbey, White Hall, Downing Street – sídlo
ministerského předsedy Británie, St. Jame´s Park, The Mall, královský palác Buckingham Palace… Nezbytné 😊 nákupy na Oxford
Street… Večeře a nocleh v rodinách.
den: po snídani uskutečníme celodenní výlet mimo Londýn: za pěkného počasí se vypravíme na jih Anglie k pobřeží Atlantiku na
nádherné křídové útesy Seven Sisters – Beachy Head k majáku. Navštívíme přímořské letovisko Brighton s nádhernými plážemi,
zajdeme i do Sea Life – mořského akvária. Za horšího počasí nás alternativně čeká prohlídka univerzitního města Cambridge, vojenského válečného
hřbitova American Cemetery and Memorial a muzeum s množstvím letadel a pozemní vojenské techniky – letiště Duxford. Večeře a nocleh v rodinách.
den: po snídani celodenní program v Londýně: oblast Tower of London a Tower Bridge, katedrála St. Paul, Shakespearovo divadlo
Globe, křižník HMS Belfast, Piccadilly Circus, čínská čtvrť Soho, navštívíme také neobyčejně zajímavé tržiště Camden Town –
možnosti nákupů na místních vyhlášených trzích, alternativou je procházka „londýnskými Benátkami”. Večer odjezd domů
podmořským tunelem na vlaku pod Kanálem La Manche.
den: příjezd do ČR později odpoledne (odlišný čas příjezdu dle volby vedení exkurze je možný)

Stravování:

3x plná penze v rodinách (domácí snídaně, oběd formou balíčku, večeře v rodině)
1x snídaně v hostelu, 1x dovezená snídaně cestou první den v Belgii

Ubytování:

4x nocleh (3x nocleh v londýnských rodinách, 1x nocleh v hostelu – Belgie)

Pojištění:

komplexní cestovní pojištění vč. pojištění odpovědnosti za škody a zrušení účasti na zájezdu
(storno) je zahrnuto do ceny zájezdu, sjednání tohoto pojištění je rozhodnutím školy povinné

Cena 8.900,- Kč zahrnuje

dopravu zahraničním busem, 3x ubytování s plnou penzí, 1x ubytování
se snídaní, 1x snídani navíc cestou z ČR, 2x transfer přes Kanál La Manche (1x trajektem a 1x podmořským
tunelem), průvodce po celou dobu zájezdu, plán Londýna, komplexní cestovní pojištění
vč. pojištění odpovědnosti za škody a zrušení účasti na zájezdu
Cena zájezdu nezahrnuje vstupy, jízdné MHD. Doporučená částka na vstupy a MHD cca 80,- GBP (bude
upřesněno dle požadavků), doporučené kapesné dle individuální náročnosti účastníka

Změny vyhrazeny. Denní program dle počasí a dalších atributů volí na místě lektor vedoucí školy.
Pořadatelem je pojištěnou cestovní kanceláří dle Zák. 159/1999 Sb.
Jazykově-poznávací zájezd zajišťuje: Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., Zámek 1, 38601 Strakonice, www.ciao.cz

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 3x ubytování v londýnských hostitelských rodinách,
1x ubytování v hostelu v Belgii se snídanií, 3x plnou penzi v hostitelských rodinách (oběd jako balíček
vč. nápoje), 1 snídani navíc cestou, transfery přes La Manche, průvodce po celou dobu zájezdu, plán
Londýna, historickou částí Londýna ROYAL LONDON Vás provede Native speaker – rodilý mluvčí, platba
obratové daně v SRN, komplexní cestovní pojištění včetně pojištění odpovědnosti za škody a zrušení
účasti na zájezdu (storno)
Cena nezahrnuje: vstupy a jízdné metrem, lanovkou, lodí (dle výběru pedagogů), MHD v Londýně
(budeme nejčastěji volit místa se vstupem zdarma)
Doporučená částka na vstupy a jízdné: 80,- GBP, kapesné dle náročnosti účastníka (cca 40,- GBP),
drobná EURa na transfer Evropou (toalety). Směnárna na místě je pro skupinu obtížně časově
dosažitelná.
Stravování: 3x plná penze v hostitelských rodinách (oběd ve formě balíčku vč. nápoje, stravování začíná 2. den
dovezenou snídaní, pokračuje 3. den polopenzí a další dny plnou penzí, končí poslední den obědem; na cestu tam
i zpět nutno zajistit vlastní stravu, bude možnost nákupu).
Obvyklá strava ve Velké Británii: snídaně – cornflakes s mlékem, toasty s máslem a marmeládou, oběd s sebou
v balíčku – sandwich, ovoce nebo malý zákusek či malé balení chipsů, nápoj, večeře – většinou teplá (v rodině
kolem 20. hod. večer).
Změny vyhrazeny.

Důležité:



Přihlášky k dispozici od 30. 4. 2018. Odevzdejte do středy 23. května.
Pozvěte své rodiče a přijďte prosím i vy po třídních schůzkách ve čtvrtek dne 3. května v 17 hodin
do školní jídelny v Alešově ulici na krátkou informativní schůzku s možností podrobných dotazů.

