
Komise Anglického jazyka pořádá 

5-ti denní kulturně – poznávací zájezd do Anglie 
(nejenom) pro podporu výuky Anglického jazyka 

Cestovat budeme s cestovní vzdělávací agenturou 

 

LONDÝN A JIŽNÍ POBŘEŽÍ 
termín:  20. – 24. 3. 2017 

Cena:  6 600,- Kč,      Číslo zájezdu: 17-284-2006 

Ubytování:  v anglických rodinách po 2 – 4 studentech 
Stravování: 2 x plná penze v jednotlivých rodinách 
Doprava:  moderní autobus včetně WC  
Pedagogický dozor: Ing. Věra Maierová (vedoucí zájezdu) 
 

Program: 
1. den - odjezd od školy, přejezd přes SRN a Francii 
2. den -příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd trajektem či Eurotunelem přes kanál La Manche, odjezd do 

LONDÝNA: procházka parkem na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba lodí po Temži do čtvrtí The City a 

Southwark, návštěva Tower of London - setkání se strážci hradu "Beefeatery", prohlídka korunovačních klenotů, 

procházka přes Tower Bridge k válečné lodi HMS Belfast,  návštěva Shakespearova divadla Globe, Millennium 

Bridge, St. Paul´s Cathedral , odjezd na ubytování. 

3. den - výlet do města Hastings, procházka k útesům Beachy Head, návštěva přímořského letoviska BRIGHTON, 
návštěva Sea Life Centre (žraloci, želvy, rejnoci), drobné nákupy, oblázková pláž v Birling Gap.  
4. den - LONDÝN – WESTMINSTER - pěší okruh - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing 

Street, Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, China Town, (alternativně dle 

výběru návštěva fotbalového stadionu FC Chelsea, některého z bezplatných muzeí  - Natural History Museum, 

Science Museum, British Museum, či London Eye), možnost oblíbených nákupů na Oxford Street, večer odjezd zpět 

do ČR 

5. den - návrat zpět ke škole 
 
 
Cena zájezdu 6 600,- Kč zahrnuje: 
dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený bufet), přepravu přes kanál La Manche (obousměrně trajekt, 
nebo Eurotunnel , 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), dopravu studentů na místo 
srazu hostitelskou rodinou, služby průvodce, zákonné pojištění proti úpadku CK, komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, 
pojištění léčebných výloh (poj.limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu 
 

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným do památek a atrakcí. 

 
 

Veškeré další informace a přihlášky u Ing. Věry Maierové.  
 (vedoucí zájezdu).   

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn.aarp.net/content/dam/travel/article-images/info-10-2013/1400-art-frommers-top-london-sights-millenium-wheel.imgcache.rev1385075098952.web.jpg&imgrefurl=http://travel.aarp.org/destinations/england/london/&docid=QydifBkCrLuV4M&tbnid=MfelHn-kb52F0M:&w=1400&h=720&bih=780&biw=1097&ved=0ahUKEwid-8Dll-nPAhWFWRoKHeMCAAwQMwhwKDIwMg&iact=mrc&uact=8

