JIŽNÍ ANGLIE KŘÍŽEM
KRÁŽEM
S VÝUKOU ANGLIČTINY
program č. VB07E pro ZŠ BÁNOV, 12. - 18. 10.
Londýn - Portsmouth - Isle of Wight Chichester

1. den - v ranních hodinách odjezd od školy,
přejezd přes Německo do Francie
2. den - příjezd do francouzského přístavu Calais,
přejezd trajektem přes kanál La Manche, odjezd
do bývalého námořního
přístavu PORTSMOUTH okružní plavba přístavem,
dle zájmu výjezd na
vyhlídkovou věž ve tvaru
plachty Spinnaker Tower,
prohlídka
některé
z
historických
lodí
HMS
Victory,
Mary
Rose,
Warrior, návštěva Royal
Navy Museum s interaktivní zábavou pro malé i
větší, odjezd na ubytování
3. den - dopoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím
odpoledne: návštěva skanzenu Weald&Downland
Open Air Museum - 50 historických budov z let 1
300 - 1 910 (vodní mlýn, tudorovská kuchyně,
kovárna, ...) návštěvníky seznamuje s životem na
anglickém venkově, zastávka v zachovalém
historickém městě CHICHESTER s významnou
katedrálou, návrat na ubytování
4. den - odjezd do SOUTHAMPTONU, prohlídka
přístavu, výlet trajektem na ISLE OF WIGHT procházka po jednom z nejkrásnějších britských
ostrovů, návštěva Osborne House (letní sídlo
královny Viktorie), návrat na ubytování
5. den - dopoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím,
obědová přestávka
odpoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím,
prohlídka ponorky HMS Alliance, kterou vás
provede pravý námořník, návrat na ubytování

6. den - odjezd do LONDÝNA - pěší okruh - Houses
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey,
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafalgar
Square, Buckingham Palace (sídlo královny Alžběty
a místo, kde se koná střídání stráží), Piccadilly
Circus, China Town, přejezd metrem k návštěvě
některého z bezplatných muzeí (Natural History
Museum, Science Museum) či Madame Tussauds,
nákupy na Oxford Street, večer odjezd zpět do ČR
7. den - ve večerních návrat zpět ke škole
Cena zájezdu uvedená v nabídce zahrnuje:
 dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace,
DVD, teplý a studený bufet)
 přistavení autobusu ke škole (Bánov)
 přepravu přes kanál La Manche (do V. Británie
trajekt, zpět Eurotunnel)
 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí
(snídaně, obědový balíček, večeře)
 dopravu studentů na místo srazu hostitelskou
rodinou
 9 lekcí AJ s rodilým mluvčím, diplom o absolvování
jazykového kurzu
 služby průvodce
 mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným
místům
 vstupné do památek/muzeí ve výši 20 GBP za
osobu
 zákonné pojištění proti úpadku CK
 komplexní cestovní pojištění obsahující pojištění
léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti za škodu
a storna zájezdu
Cena nezahrnuje vstupné do památek/muzeí/atrakcí
(příp. jízdné MHD v Londýně) nad částku 20 GBP na
osobu (konečná výše se bude odvíjet dle detailní finální
domluvy programu se školou, zejména Londýn dle další
domluvy a dle přání školy).
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