Číslo zájezdu: 042016

Školní zájezd do Londýna
Sedmidenní školní zájezd s ubytováním v rodinách. Prohlídka Londýna, návštěva rezidence anglických králů
ve Windsor Castle, unikátního motoristického muzea v Brooklands a královského letoviska Brighton.

Termín a program zájezdu je možné upravit přesně na míru školního kolektivu.

Cena: 9.200,- Kč

Termín: dle dohody

Program zájezdu:
1. den: Odjezd v ranních hodinách od budovy školy, noční přejezd SRN, Belgie a Francie, přeprava Eurotunnelem nebo trajektem
přes kanál La Manche.
2. den: Příjezd do Londýna v ranních hodinách, pěší prohlídka centra s průvodcem - Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Big Ben, London Eye, Trafalgar Square s kostelem St. Martin-in-the-Fields a National Gallery, vládní ulice Whitehall s Downing
Street a Horse Guard (královští gardisté na koních), St. James Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trocadero, Leicester
Square, Čínská čtvrť, případně tržnice Covent Garden. Pro zájemce možnost návštěvy National Gallery. Přejezd do Wokingu,
ubytování v anglických rodinách.
3. den: Dopoledne prohlídka unikátního motoristického muzea Brooklands s jedním z prvních závodních okruhů na světě, letadlo
Concorde. Odpoledne Richmond, prohlídka slavné královské botanické zahrady Kew Gardens, kde najdete 33 000 druhů rostlin.
Ubytování v rodinách.
4. den: Výlet na Windsor Castle, který je druhý největší obývaný hrad na světě a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob
Viléma Dobyvatele. Společně s Buckinghamským palácem v Londýně a Holyrood Palace v Edinburghu je jednou z oficiálních
rezidencí britské monarchie. Eton College, jedna z nejexkluzivnějších škol, která byla založena v 15. století králem Jindřichem VI.
Mezi studenty této školy patřil např. David Cameron, princ William a jeho bratr princ Harry. Runnymede – Magna Charta.
Ubytování v rodinách.
5. den: Výlet k jižnímu pobřeží s křídovými útesy Seven Sisters, dále do královského přímořského letoviska Brightonu s
extravagantním palácem Jiřího IV., Brighton Pavilion, prohlídka podmořského viktoriánského akvária Sea Life Centre, úzké uličky
the Lanes, slavné molo Brighton Pier.
6. den: Ukončení ubytování, přejezd do centra Londýna. Návštěva Tower Bridge, Tower of London a HMS Belfast, odpoledne
přejezd na Greenwich - největší námořní muzeum na světě. Procházka parkem ke královské observatoři a nultému poledníku. Ve
večerních hodinách odjezd směr Dover.
7. den: Noční přejezd Francie, Belgie a SRN. Návrat do místa odjezdu v odpoledních hodinách.
Cena obsahuje:
Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s možností
občerstvení, trajekt Calais – Dover, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). Pojištění CK proti úpadku.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků), asistenční služby
v zahraničí, poškození nebo ztráta dokladů a pojištění odpovědnosti cestujících.
Cena neobsahuje:
Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů a rovněž cenu jízdného veřejné dopravy.
Doporučené kapesné: 60 Liber
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Trasa zájezdu:
Cesta do Londýna

Výlet do královské rezidence Windsor Castle

Výlet do Brightonu

Zobrazené trasy jsou pouze přibližné a s ohledem na dopravní situaci v době zájezdu mohou být pozměněny. Rovněž tak uvedené
časy a vzdálenosti nemusí odpovídat skutečnosti. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a pohodlně do všech zajímavých míst Velké
Británie a seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí a současnou kulturou.

Příjemné zážitky a krásné vzpomínky Vám přeje cestovní kancelář Arundel, s.r.o.
Specialista na Velkou Británii … a Londýn.
www.arundel.cz

