To najkrajšie zo srdca Anglicka
Oxford – Stratford-upon-Avon – Stonehenge –
Warwick Castle – Bath – Londýn
1. deň
V ranných hodinách odjazd od školy, prejazd cez ČR, Nemecko a Francúzsko.
2. deň
Príjazd do francúzskeho prístavu Calais, prejazd trajektom či Eurotunelom cez kanál La
Manche, odjazd do univerzitného mesta OXFORD: prechádzka historickým centrom, návšteva
Christ Church College ( v tunajšej jedálni bol natáčaný film o Harry Potterovi), plavba na
pramiciach, v prípade možnosti návšteva niektorého z múzeí (Ashmolean Museum, Pitt Rivers
Museum, Museum of Natural History), odjazd na ubytovanie.
3. deň
Návšteva

jedného

z najkrajších

STRATFORD-UPON-AVON

britských

hradov

WARWICK

CASTLE,

prehliadka

– prechádzka mestom vrátane návštevy Shakespearovho

rodného domu a kostola Holy Trinity Church – miesto dramatikovho krstu a posledného
odpočinku, návrat na ubytovanie.
4. deň
Prehliadka neolitickej pamiatky STONEHENGE (cca 2 500 pred n.l.) odjazd do BATH –
elegantné mestečko s gregoriánskou architektúrou, návšteva Rímskych kúpeľov, prechádzka
okolo Bath Abbey a nábrežia rieky Avon k polkruhovej budove Royal Crescent, návrat na
ubytovanie
5. deň
Odjazd do LONDÝNA – peší okruh – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey,
Downing Street, Horse Guard Parade, Trafalgar Square (možnosť bezplatnej návštevy
National Gallery), Buckingham Palace (sídlo kráľovnej Alžbety a miesto kde sa koná
striedanie stráží), Piccadilly Circus, China Town, podľa záujmu jazda na London Eye, plavba
loďou po Temži na Greenwich (cestou neminieme Shakespearovo Globe Theatre, Tower of
London, Tower Bridge), nultý poludník, večer odjazd späť do SR.
6. deň
Vo večerných hodinách návrat späť na miesto odjazdu.

Cena: 345,- EUR

Termín: 9.6.-14.6.2019

Cena zájazdu zahŕňa:
dopravu zahraničným autobusom (WC, klimatizácia, DVD, teplý a studený bufet), miesto nástupu vo V.
Krtíši
prepravu cez kanál La Manche (obojsmerne trajekt, alebo Eurotunel – podľa kapacitných možností)
3x ubytovanie v hostiteľských rodinách s plnou penziou (raňajky, obedový balíček, večera)
Dopravu študentov na miesto zrazu s hostiteľskou rodinou
Služby sprievodcu
Mapy, informačné materiály a kvízy k navštíveným miestam
Zákonné poistenie proti úpadku CK
Komplexné cestovné poistenie obsahujúce úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov, batožiny,
zodpovednosti za škodu a storna zájazdu
K cene zájazdu je treba pripočítať vstupné
Zájazd je možné absolvovať i vo variante s výučbou – 6 lekcií aj s “native speaker“ + 50 EUR
k cene zájazdu

