Program Anglie 2016
LONDÝN A OKOLÍ
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami.
2. DEN: LONDÝN - THE CITY, NATURAL HISTORY MUSEUM
Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover,
přejezd
do Londýna. Přechod slavného mostu Tower Bridge s výhledem na centrum Londýna k Toweru. Návštěva hradu The
Tower (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti). Prohlídka monumentální katedrály St. Paul's
Cathedral, jejíž stavba (Ch. Wren) byla inspirována italskou architekturou. Výstup na kopuli katedrály, odkud se
naskýtá překrásný pohled na Londýn. Přejezd metrem do čtvrti South Kensington a návštěva Natural History
Museum (kostry dinosaurů, sbírky meteoritů, místnost se zemětřesením, živé exponáty aj.). Odjezd na ubytování
do hotelu,večeře.
3. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER, WARNER BROS. STUDIOS
Po snídani přejezd do Londýna do oblasti Westminsteru a prohlídka míst, která se nejvíce zapsala do historie města:
Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Buckingham Palace (event. zhlédnutí střídání stráží). Odpoledne
návštěva filmových ateliérů Warner Bros Studios, prohlídka jedinečné expozice o natáčení filmů o Harry Potterovi.
Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře.
4. DEN: WINDSOR, OXFORD
Po snídani odjezd do městečka Windsor. Ranní procházka ke slavné koleji Eaton. Prohlídka největšího hradu ve Velké
Británii, sídla královské rodiny. Kaple sv. Jiří, pomník prince Alberta, zahrady, královské místnosti, střídání stráží.
Přejezd do centra slavného univerzitního města Oxford. Procházka městem (ulice High Street, kostel St. Mary the
Virgin, Radcliffe Camera, Bodleian Library a další zajímavosti), možnost nákupu suvenýrů (Primark,atd). Odjezd na
ubytování (jako předešlou noc), večeře.
5. DEN: LONDÝN - CHELSEA, SCIENCE MUSEUM, WESTMINSTER
Po snídani odjezd do centra Londýna. Návštěva fotbalového stadionu Chelsea FC. Přejezd metrem do čtvrti South
Kensington a návštěva Science Museum (vědecko-technické muzeum, fantastické ukázky z oborů lékařství,
kinematografie, letectví a kosmonautiky, strojů, elektrotechniky aj.). Přejezd metrem do oblasti Westminsteru a
dokončení prohlídky - Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho. Jízda na London Eye
(obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m). V podvečer jízda lodí po
řece
Temži do čtvrti Greenwich. Procházka parkem, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník.
Odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais.
6. DEN: NÁVRAT DO ČR
Návrat do České republiky s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách.

Všeobecné podmínky zájezdu jsou uveřejněny na www.skolnizajezdy.eu.
Storno podmínky pro tento školní zájezd jsou tyto:
- ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu … do 45 dnů před odjezdem
- ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu …45 – 30 dnů před odjezdem
- ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu …29 – 15 dnů před odjezdem
- ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu …14-7 dnů před odjezdem
- ve výši 100% z celkové ceny zájezdu …méně než 7 dnů před odjezdem.
Pokud zákazník za sebe najde náhradníka, neplatí žádné stornopoplatky.

