Oxford – Stratford – Birmingham – Londýn

Termín: 28. dubna – 3. května 2019 (neděle – pátek)

cena: 7 990 Kč

Program:
1. den – odjezd od školy v ranních hodinách. Průjezd Německem, Belgií, do francouzského Calais
2. den – ráno cesta eurotunelem či trajektem z Calais do Folkestone (Doveru) v Anglii. Přejezd do Oxfordu – pěší prohlídka
města: Pitt Rivers Museum, Christ Church College (kde se natáčely některé scény z Harryho Pottera), High street, Saint
Aldate´s Street, Carfax Tower ze 13. st., Town Hall, Radcliff Camera. Ve večerních hodinách odjezd do rodin v Longbridge
(jižně od Birminghamu), večeře, nocleh v rodinách.
3. den – po snídani si uděláme celodenní výlet. Začneme prohlídkou Blenheim Palace – rodiště Winstona Churchilla, krásný
barokní zámek s rozsáhlými zahradami (objednaný vstup). Poté přejedeme do oblasti Cotswolds – překrásná venkovská krajina
s pitoreskními vesničkami a rozkošnými domky z místního typického vápence, zastávka v Bourton-on-the Water, kde se zdržíme
dle počasí. Odpoledne se podíváme do Stratfordu – město Williama Shakespeara, můžeme navštívit jeho rodný dům, uděláme
si na chvíli rozchod (obchůdky se suvenýry atd.). Večeře, nocleh v rodinách.
4. den – po snídani Birmingham včetně návštěvy slavné čokoládovny Cadbury World (objednaný vstup). Odpoledne dle počasí
navštívíme město Coventry včetně Transport Musea – historické automobily, kola atd. (vstup zdarma) nebo město Shrewsbury
s krásným historickým centrem, pískovcovým hradem, parky a nákupními centry. Večer návrat do rodin, večeře, nocleh
v rodinách.
5. den – po snídani se vydáme do Londýna – celodenní pěší prohlídka – Greenwich – nultý poledník, Cutty Sark, popř. námořní
muzeum (vstup zdarma), poté lodičkou k London Eye, prohlédneme si Parlament, Big Ben, Westminster, Buckinghamský
palác…. Dle časových možností zakončíme den jízdou na lanovce Emirates přes Temži. Večer návrat do Doveru (Folkestone).
Odjezd zpět do ČR.
6. den – příjezd domů v odpoledních / večerních hodinách
Cena zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

dopravu lux busem s WC a klimatizací
3 x ubytování v rodinách
3x plnou penzi (obědy ve formě balíčků)
poplatky za Eurotunel / trajekt
služby průvodce
komplexní pojištění do zahraničí
pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:



vstupné do památek
poplatky za metro

Doplňující informace:




Děti budou doprovázet pedagogové naší školy a profesionální průvodkyně CK.
Závaznou přihlášku odevzdávejte do 12.10. paní Mgr. Petře Rozsypalové (rozsypalova@tisnov-zs28.cz)
Zálohu ve výši 1500,-Kč zasílejte na účet školy 161 857 929/0600. Do poznámky prosím uveďte jméno
dítěte.

Splátkový kalendář




1. záloha - 1500,- Kč - do 12. října 2018
2. druhá platba 3000,- Kč - do 31. ledna 2019
3. doplatek 3490,- Kč - do 31. března 2019

