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PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den odjezd od školy přes Německo do Calais
2. den	příjezd do Calais, přeprava pres kanál La Manche, odjezd do
přímořského letoviska Brighton
	dopoledne: pobřeží a molo Brighton Pier – zasahuje 512 m
do moře, procházka po přímořské promenádě, návštěva Sea
Life Centre – podmořského akvária (mořští koníci, žraloci)
	odpoledne: piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion – sídla krále Jiřího
IV., nazývaného „Bílý slon Anglie“, procházka historickým
centrem „The Lanes“, drobné nákupy, ve večerních hodinách
ubytování v rodinách v Brightonu
3. den	dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin
a výuka
	odpoledne: návštěva Leeds Castle – sídlo Jindřicha VIII.
– „nejkrásnější zámek na světě“, muzeum obojků,
bludiště, návrat do rodin
4. den	dopoledne: 9–12 hod. – výuka
	odpoledne: výlet do města Portsmouth – prohlídka jedné ze
slavných lodí – loď Victory admirála Nelsona, loď Mary
Rose krále Jindřicha VIII. nebo loď Warrior, návrat do rodin
5. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předání diplomů
	odpoledne: výlet podél mořského pobřeží do města Hastings
– návštěva pašeráckých jeskyní (alternativně: návštěva bojiště z r. 1066 Battle of Hastings), návrat do rodin

6. den celodenní výlet do Londýna
	dopoledne: Buckingham Palace, Trafalgar Square,
Downing Street, Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, jízda londýnským metrem (tube)
	odpoledne: návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí korunovačních klenotů (alternativně: návštěva muzea voskových
figurín Madame Tussaud’s, London Dungeon – středověké
muzeum hrůzy a hororu spojené s historií Velké Británie nebo
bezplatná návštěva National Gallery, British Museum či jiné
dle přání školy), ve večerních hodinách odjezd zpět do České
republiky
7. den	příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
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4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní
stravy (oběd formou balíčku)
9 hodin výuky anglického jazyka včetně diplomu (3 skupiny,
vyučující s kvalifikací EFL)
dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně
Eurotunnel, nebo trajekt)
pojištění léčebných výloh v rozsahu Pojišťovny VZP, a.s.
(do výše 3 mil. Kč)
pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
na 14 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

Na vyžádání zašleme orientační ceník vstupného do jednotlivých památek (nejsou
zahrnuty v ceně zájezdu).

50
Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz
e-mail: info@skolnizajezdy.cz, tel./fax: 541 589 227, fax: 549 256 055, tel.: 541 589 231, 541 589 234
mobil: 602 766 845 (Velká Británie), mobil: 721 216 239 (USA, Japonsko, státy EU)

