!!! INFORMACE PRO RODIČE !!!
Návrh školního zájezdu do Anglie : Pobřežím jižní Anglie pro ZŠ
(dle Katalogu Školní Zájezdy pro 2019/2020)
Pro 6. až 9. ročníky
-

Bohatý program v 6 dnech
Termín: duben 2020 po přijímacím řízení na střední školy (předběžný termín: 25.4. – 30.4.2020)
Cena 8 150,- Kč
Cena zájezdu zahrnuje:
3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy formou balíčku
Doprava autokarem (WC, DVD, bufet)
Přeprava přes kanál La Manche
Každodenní doprava studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
Komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel)
Pojištění proti úpadku CK dle zákona č 159/1999 Sb.
Průvodce CK, informační letáky a mapky
Doporučené minimální kapesné 65 liber na vstupy do památek
20 liber na drobné výdaje - pohlednice, známky, drobné suvenýry. Výše kapesného je zcela v kompetenci
rodičů.
Program:

1.den: odjezd od školy přes Německo do Calais
2.den: příjezd do Calaise, přeprava přes La Manche, celodenní návštěva města Brighton – procházka po přímořské
promenádě a molu Brighton Pier zasahujícím 512 m do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre (mořští
koníci, žraloci), piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion (sídlo krále
Jiřího IV., nazývané „Bílý slon Anglie“), procházka historickým centrem „The Lanes“, možnost návštěvy British
Airways i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna)
3. den: den celodenní výlet – Hastings a okolí
dopoledne: zastávka na křídových útesech Seven Sisters a Beachy Head, které jsou součástí národního parku South
Downs, projížďka lázeňským městečkem Eastbourne
odpoledne: odjezd do přímořského letoviska Hastings, návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka
pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, v případě zájmu a časových možností jízda viktoriánskou lanovou
dráhou East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, Blue Reef Aquarium, Net Shops, zastávka na pláži, nákupy,
večer návrat do rodin
4.den: celodenní výlet – návštěva rozlehlého naučného komplexu v Beaulieu (zahrnujícího mj. National Motor
Museum (vozy F1, legendární Mini Mr. Beana aj.) a klenot viktoriánské architektury Palace House) a NP New Forest.
Zastávka v přístavním městě Southampton – procházka přístavem, odkud v r. 1620 vyplula do Ameriky Mayflower a
r. 1912 vyplul Titanic, průjezd oblastí NP New Forest (žijí zde mj. divocí poníci a daňci) přes malebnou vesničku
Lyndhurts, večer návrat do rodin
5.den: celodenní návštěva Londýna - pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big
Ben, Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square
(možnost bezplatné návštěvy National Gallery), Soho, China Town, Covent Garden, přes Golden Jubilee Bridge k

London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun lodí k O2 Aréně, ve
večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky
6. den: příjezd ke škole v odpoledních, příp. večerních hodinách
Vstupy:
Sea life center Brighton

8 Liber

Royal Pavillion Brighton

7,50

British Airwyas i360 /nepovinné

8,20

Smugglers Adventure + Hastings + Blue Reef aquarium

13,80

East Hill Cliff Railway / nepovinné

2,50

Beaulieu

8

London Eye

17,50

2x Loď po Temži

10

CK Školní Zájezdy ještě dodává, že ceny vstupů jsou pouze orientační a mohou se v čase a místě mírně lišit.
Doporučujeme počítat s rezervou na vstupné cca 10 GBP.
V autobusu lze po celou dobu pobytu zakoupit nealkoholické nápoje, čaj, kávu, čokoládu, instantní polévku, poslední
večer ve Velké Británii rovněž teplé párky, chléb a hořčici. Na občerstvení doporučujeme cca 300 Kč.
Cena zájezdu bude rozložena do 3 splátek, které se platí výhradně na účet školy:
1. splátka – 1000,- Kč při odevzdání přihlášky do 21.10.2019
2. splátka – 3575,- Kč do 21.11. 2019
3. splátka – 3575,- Kč do 15.2. 2020
Pokud budete chtít vaše dítě přihlásit na tento školní zájezd, vyplňte přihlášku, kterou budu posílat po dětech.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto školního zájezdu, kontaktujte mě, prosím, na svrckova@zsalsova.cz.
Alena Švrčková

