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Studijní výukový zájezd

Chester s výukou
Termín:

22. 5. – 29. 5. 2010

Program zájezdu:
1. den – odjezd od školy přes Německo do hlavního města Belgie a EU – Bruselu
2. den – dopoledne: prohlídka centra Bruselu – katedrála sv. Michala a sv. Guduly (hlavní chrám města, postavený ve stylu brabantské gotiky),
galerie sv. Huberta, nám. Grand Place, možnost návštěvy „Muzea čokolády“ (umístěno ve třech podlažích, ochutnávka a ukázka
výroby pralinek – pozor v pondělí zavřeno), radnice, Královský dvůr, Manneken-Pis – čůrající chlapeček – symbol města, JeannekenePis – čůrající holčička, přesun metrem
odpoledne: Atomium – zvětšený model molekuly s devíti navzájem propojenými ocelovými koulemi o průměru 18 m, návštěva zábavního
parku MINI-Europe (modely všech významných památek evropských velkoměst), odjezd na ubytování v F1
3. den – po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Stratfordu nad Avonou – pěší procházka městem – rodný dům
W. Shakespeara, Harvard House, New Place, kostel Trinity Church – místo, kde byl Shakespeare pokřtěn a pohřben, odjezd do
historicky nejzachovalejšího města Chesteru, ve večerních hodinách ubytování v rodinách
4. den – dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin a výuka
odpoledne: výlet vláčkem na nejvyšší horu Walesu Snowdon, focení překrásných přírodních scenérií, návrat do rodin
5. den – dopoledne: 9–12 hod. – výuka
odpoledne: hrad Conwy – prohlídka, procházka městem, nejmenší dům ve Velké Británii, odjezd do národního parku Snowdonia do
vísky Betws-y-Coed, v případě příznivého počasí procházka lesní krajinou podél řeky Llugwy k vodopádům Swallow Falls, návrat do
rodin
6. den – dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předání diplomů
odpoledne: prohlídka Chesteru – hrázděné domy (Chester Rows – poprvé vybudovány v 13. a 14. století), katedrála s přilehlými
městskými hradbami, odjezd do Londýna, ve večerních hodinách ubytování v rodinách
7. den – celodenní pobyt v Londýně
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace
– event. zhlédnutí střídání stráží, piknik v St. James’s Parku
odpoledne: Trafalgar Square – focení na lvech, návštěva Covent Garden (kavárny, stylové obchody, posezení a zhlédnutí pouličních
kejklířů), dle zájmu návštěva některého z bezplatných muzeí (British Museum, Natural History Museum či National Gallery), ve
večerních hodinách odjezd zpět do České republiky
8. den – příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Cena zájezdu Kč 10 490,- zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

1x ubytování v F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)
4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt – v kompetenci CK)
každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
zdravotní pojištění v rozsahu VZP do výše 1 mil. 250 tis. Kč, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky

