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1940_Torquay s výukou
8denní / 12 lekcí / 11 900,-Kč/os.
1. den

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

2. den

V ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Odjezd do Stonehenge – nejznámější megalitická stavba světa. Po prohlídce
Stonehenge odjezd do Torquay – krátké seznámení s městem.
19:00 setkání s rodinami, večeře

3. den

Dopoledne: výuka 4 lekce
Odpoledne: prohlídka města Torquay, výlet po pobřeží Anglické riviéry (zátoka Torbay) přes Paignton do Brixhamu. Nádherná procházka okolo moře.
19:00 návrat do rodin, večeře

4. den

Dopoledne: výuka 4 lekce
odpoledne: návštěva Tintagel Castle – místo narození krále Artuše, Old Post Office, Tintagel Head.
19:00 návrat do rodin, večeře

5. den

Dopoledne: výuka 4 lekce
Odpoledne: návštěva Dartmoorského národního parku – procházka soutěskou Lydford Gorge, Okehampton - nejhlubší říční soutěska na jihozápadě
Velké Británie, kde je mimo jiné také 30m vodopád.
19:00 návrat do rodin, večeře

6. den

Celodenní výlet na normanský klášter St. Michael´s Mount – ostrovní útes. Land´s End – nejzápadnější výběžek Velké Británie. Na závěr zastávka na
pláži Porthcurno Beach, kde amfiteátr vytesaný do skály (Minack Theatre).
19:00 návrat do rodin, večeře

7. den

V brzkých ranních hodinách (cca 4.00) odjezd do Londýna. Celodenní prohlídka Londýna - procházka kolem nejvýznamnějších míst: Westminster
Abbey, Houses of Parliament, přes Horse Guards k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Covent Garden. Cesta metrem/vlakem
(lodičkou) na Greenwich, kde na skupinu bude čekat autobus. Večer přejezd do přístavu Dover do Calais, noční průjezd Evropou.

8. den

zpáteční cesta, příjezd v odpoledních až večerních hodinách

V CENĚ:
- doprava luxusním autobusem,
- přistavení autobusu při minimálním počtu 15 platících účastníků,
- doprava Calais-Dover a Folkstone - Calais,
- 5x ubytování v rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře)
- 12 lekcí výuky
- pedagogický dozor zdarma k 15 platícím účastníkům, (při počtu 40 studentů 3 učitelé zdarma)
- 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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