PRO TRAVEL CK a OXFORD UNIVERSITY PRESS
vás zvou na zájezd:

DO OXFORDU S OXFORDEM
Termín: 24.-28.10. 2012

Číslo zájezdu: 041-2003

Cena: 5 400,- Kč

Pro pedagogy speciální cena 4.900,- Kč a navíc možnost vrácení peněz = účast zdarma*
Program:
1. den:
- odjezd v 16 hod. z autobusového nádraží Praha Zličín, transfer autokarem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami
2. den:
- během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais
- trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd do Londýna
- procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník
- jízda lodí po řece Temži pod mostem Tower Bridge k Toweru
- návštěva hradu The Tower (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti)
- procházka finančním centrem Londýna - The City (např. Bank of England, Royal Exchange, Stock Exchange)
- prohlídka monumentální katedrály St. Paul’s Cathedral, jejíž stavba (Ch. Wren) byla inspirována italskou
architekturou. Možnost výstupu na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn
- procházka po lávce Milénia, možnost návštěvy galerie moderního umění Tate Modern nebo divadla Globe
- odjezd na ubytování do hotelu
3. den:
- po snídani odjezd do univerzitního města Oxford
- procházka centrem Oxfordu mezi starými kolejemi. Návštěva koleje Christ Church College (prohlídka nejmenší
anglické katedrály, jídelna, kde se točily scény pro filmy o Harry Potterovi, připomínky na Alenku v říši divů aj.)
- návštěva a prohlídka Oxford University Press Museum s místním průvodcem
- odpoledne buď: individuální pobyt v Oxfordu, možnost např. návštěvy Ashmolean Museum nebo návštěva
University Museum (kosterní pozůstatky ještěrů, fauna i flóra, slavné Pitt Rivers Museum)
- nebo: výlet do rodiště Winstona Churchilla Blenheim Palace. Prohlídka barokního skvostu s fantastickými zahradami
projektovanými Capability Brownem
- odjezd na ubytování (jako předešlou noc)
4. den:
- po snídani odjezd do centra Londýna. Procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham
Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj.
- možnost návštěvy The National Gallery, The National Portrait Gallery, nebo The British Museum
- v případě zájmu možnost jízdy na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane
až do výše 131m) nebo volno na nákup suvenýrů na Oxford Street
- v podvečer průjezd Londýnem a odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais
5. den:
- návrat do České republiky s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autokarem - WC, klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 2x ubytování v 3* hotelu na okraji Londýna, 2x snídaně
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 85,- GBP při návštěvě všech zmíněných atrakcí)
Poznámky:
- pro pedagogy je cena 4 900,- Kč, pro rodinné příslušníky je cena 5 400,- Kč
- 3. den odpoledne je možno volit mezi pobytem v Oxfordu a návštěvou paláce Blenheim, skupina se může rozdělit
- *všem účastníkům zájezdu, kteří s naší CK ve školním roce 2012/2013 uskuteční zájezd pro školní kolektiv
s minimálním počtem 40 platících a min. jedním noclehem v zahraničí, vyplatíme zpět uhrazenou cenu pro pedagogy

