Termín: 2020/2021

Číslo zájezdu: 2026

Cena: 8 200,- Kč

PRŮMYSLOVÉ SRDCE ANGLIE
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do Francie, abychom se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po
vylodění v Doveru se vydáme severozápadním směrem do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti
Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník, který společně překročíme.
Poté se svezeme lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge, kde navštívíme expozici Tower Bridge
Exhibition, včetně procházky po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský
hrad The Tower, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a
nyní je domovem korunovačních klenotů. Poté se vydáme na procházku po finančním centru Londýna - oblasti The
City. Podíváme se na památník velkého požáru Londýna a najdeme místo, kde ničivý požár vypukl. Uvidíme centrální
anglickou banku Bank of England i královskou burzu Royal Exchange a po rušných ulicích City dojdeme
k monumentální St. Paul´s Cathedral. Během prohlídky vystoupáme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný
pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál Nelson nebo stavitel katedrály
Christopher Wren. V podvečer přejdeme Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern, odkud jsou pěkné
výhledy zpět na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.
3. DEN: SILVERSTONE, BLENHEIM PALACE, KENILWORTH
Po snídani navštívíme závodní okruh Silverstone, kde si prohlédneme návštěvnické centrum a zdejší muzeum a
projedeme se po závodním okruhu. Poté přejedeme do rodiště Winstona Churchilla a sídla vévodů z Marlborough, do
Blenheim Palace. Zde nás čeká prohlídka rozsáhlého barokního komplexu a nádherné anglické zahrady projektované
„Capability“ Brownem. Poté se přesuneme do městečka Kenilworth a projdeme se kolem renesančního paláce z doby
Alžběty I. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.
4. DEN: COVENTRY, WARWICK CASTLE, STRATFORD UPON AVON
Po snídani se vydáme do města Coventry, kde se projdeme centrem a prohlédneme si bývalou katedrálu zničenou
během bombardování za II. světové války. Nevynecháme ani prohlídku vyhlášeného automobilového muzea. Následně
navštívíme typický středověký hrad Warwick Castle, jehož současná podoba pochází převážně ze 14. století. Necháme
se unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami, podíváme se na
střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne vyrazíme do půvabného a turisty velmi
vyhledávaného města Stratford upon Avon. Projdeme se kolem rodného domu slavného anglického spisovatele
Williama Shakespeara a podíváme se do kostelíku Holy Trinity, kde je dramatik pohřben. Večer se vrátíme na
ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Poslední den v Anglii vyrazíme opět do centra Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie
města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly
Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu
domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC
nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové
kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry,
v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover,
kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.
6. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole
přijedeme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 3x ubytování v anglických rodinách, 3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- 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 160,- GBP / studenti a 130,- GBP / děti do 15 let vč.)
Poznámky:
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit, výběr atrakcí bude domluven při plánování zájezdu

