STUDINÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD V BOGNOR REGIS
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den

Odjezd od školy do francouzského přístavu Calais.

2. den

Příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd do přístavního města Southampton, odkud vyplula do Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912); plavba trajektem na Isle
od Wight (autobus CK zůstává v přístavu) – návštěva Osborne House (oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta), návrat trajektem do Southamptonu, večer ubytování v Bognor Regis/Chichesteru a okolí.

3. den

Dopoledne: 9:00 – 12:00 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin, výuka.
Odpoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického monumentu na světě, prehistorické památky
Stonehenge, krátká návštěva města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Británii (123 m), kde je vystavena Magna Charta, návrat do rodin.

4. den

Dopoledne: 9:00 – 12:00 hod. – výuka.
Odpoledne: výlet do starobylého městečka Arundel s návštěvou rozlehlého hradu Arundel Castle,
opulentního sídla vévodů z Norfolku s téměř tisíciletou historií, prohlídka malebného historického města Chichester s chichesterskou katedrálou (vysvěcenou již v r. 1108), návrat do rodin.

5. den

Dopoledne: 9:00 – 12:00 hod. – výuka, předání diplomů.
Odpoledne: prohlídka historického námořního přístavu v Portsmouth, místa narození Charlese
Dickense a pobytu A.C.Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese; návštěva slavné lodě
Victory admirála Nelsona (5 palub se 100 děly), lodě Warrior a Royal Naval Museum, procházka
po pobřeží, drobné nákupy, možnost návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve
tvaru lodní plachty, návrat do rodin.

6. den

Celodenní návštěva Londýna.
Procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal Observatory, National Maritime Museum,
zastávka u čajového klipru Cutty Sark, plavba lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower
Bridge a City of London s mnoha moderními architektonickými skvosty k Westminsteru; pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St.
Jame´s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery)
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky. / Alternativně: místo London Eye prohlídka Covent Garden, Leicester Square, Soho, China
Town a Piccadilly Circus.

7. den

Příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách.

CENA ZÁJEZDU 11.990,- KČ ZAHRNUJE
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
a dopravy studentů k místu srazu
• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel nebo trajekt)
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úraz, zavazadla) vč. Událostí spojených s Covid-19
• pojištění proti úpadku CK dle zákona 159/1999 Sb.
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky
• přistavení autobusu ke škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně
V CENĚ NEJSOU ZAHRNUTY VSTUPY DO NAVŠÍVENÝCH OBJEKTŮ A MÍSTNÍ JÍZDNÉ!

