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s námi vás to bude bavit…

1807 WORTHING S VÝUKOU GYMNÁZIUM BOSKOVICE
9 denní zájezd / 16 lekcí angličtiny – 11 900,- Kč/os. / 5.5. -13.5.2018
1. den 5.5.

odjezd v dopoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké Británie

2. den 6.5.

v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Přejezd do Londýna, let
lanovkou nad Temží, procházka Londýnem kolem nejvýznamnějších míst: Westminster
Abbey, Houses of Parliament (Big Ben), přes Horse Guards k Buckingham Palace,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square. Cesta metrem/vlakem (lodičkou
okolo známých míst) na North Greenwich, kde na skupinu bude čekat autobus.
20:00 příjezd do Worthing sraz s rodinami, večeře

3. den 7.5.

dopoledne: program ve Worthingu,
odpoledne výlet do Eastbourne, procházka k útesům Seven Sisters, zastávka v Lancing
(Lancing College), prohlídka katedrály

4. den 8.5.

dopoledne výuka / 8.00-12,30
výlet do přímořských lázní Brighton, prohlídka Royal Pavilion, pobřeží a zábavné molo
Palace Pier, uličky The Lanes, Sea Life Centre.
19:00 návrat do rodin, večeře

5. den 9.5.

dopoledne výuka / 8.00-12,30
odpoledne návštěva Parham House, následuje osobní volno a nákup ve Worthing
19:00 návrat do rodin, večeře

6. den 10.5.

dopoledne výuka / 8.00-12,30
Výlet do Portsmouth, námořní muzeum – show ukazující slavnou bitvu u Trafalgaru a
vůbec život admirála Nelsona, (prohlídka bitevních lodí HMS Victory, HMS Warrior, HMS
Marry Rose).
19:00 návrat do rodin, večeře

7. den 11.5.

celodenní výlet do Stonehenge – jedna z největších megalitických staveb na světě.
návštěva historicky významného města Winchester s nejstarší katedrálou – kulatý stůl
krále Artuše v Great Hall.
19:00 návrat do rodin, večeře

8. den 12.5.

19:00 návrat do rodin, večeře
7:00 hod. odjezd do Windsoru – návštěva královského města, možná návštěva hradu,
který je královninou rezidencí. Procházka do Etonu k Eton College (elitní chlapecká
střední škola, kde studovali členové královské rodiny). Odjezd MHD do Legolandu
Windsor. Večer přejezd do přístavu Folkstone do Calais, noční průjezd Evropou.
zpáteční cesta, příjezd v odpoledních až večerních hodinách

9. den 13.5.
V CENĚ:
- doprava luxusním autobusem,
- přistavení autobusu při minimálním počtu 15 platících účastníků,
- doprava Calais-Dover a Folkstone - Calais,
- výuka dle programu
- 6x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře)
- ubytování po 2-5 studentech v jedné rodině,
- pedagogický dozor zdarma k 15 platícím účastníkům
- rodinný příslušník za 50% cenu pro všechny učitele, kteří jedou zdarma
- průvodce CK (tzv.group leader) po celou dobu pobytu i cesty,
- cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu), pojištění CK proti úpadku.
V ceně není zahrnuto vstupné do objektů a lístky na MHD v Londýně
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