Termín: 19. - 24. 5. 2019

Číslo zájezdu: 19-278

Cena: 7 500,- Kč

KRÁSNÁ ANGLIE
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.
2. DEN: CESTA DO BELGIE, BRUSEL, BRUGGY
Ráno přijedeme do Belgie. Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne
navštívíme půvabné historické město Bruggy, které si díky četným vodním kanálům, křivolakým
uličkám a malebným zákoutím získalo přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého
tržiště, zvonice Belfort a také si prohlédneme krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme
úžasnou vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, kde se na
jednu noc ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.
3. DEN: CANTERBURY, BEACHY HEAD, BRIGHTON
Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Po připlutí do Anglie
vyrazíme se vydáme do historického města Canterbury. Projdeme se malebnými uličkami s
hrázděnými domky, podíváme se ke zbytkům normanského hradu a navštívíme nádhernou gotickou
katedrálu, sídlo primase celé Anglie a místo mučednické smrti Thomase Becketa. Poté přejedeme k
útesům Beachy Head. Projdeme se po hraně křídových útesů, které spadají do moře z výšky až 170
metrů, a budou se nám otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží.
Dojdeme do Birling Gap, kde je přístup k moři i malé, ale zajímavé muzeum. Odpoledne
navštívíme přímořské letovisko Brighton. Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, navštívíme
zábavní molo, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea Life, královský palác Royal
Pavilion nebo absolvujeme vyhlídkovou jízdu na nové atrakci, tzv. i360, velké vyhlídkové věži ve
tvaru létajícího talíře. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a
odpočineme si.
4. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, WINDSOR CASTLE
Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde navštívíme nádhernou gotickou
katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r.
1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší
krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne
navštívíme Windsor Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské
rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů (kulka, která zabila
admirála Nelsona, Podvazkový řád, slavné portréty členů královské rodiny aj.), pomník prince
Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a
pokusíme se o anglickou konverzaci.
5. DEN: LONDÝN
Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do 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)
- 1x ubytování v hotelu typu F1 ve třílůžkových pokojích
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x 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 15,- EUR a 80,- 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
Informace z cestovní kanceláře:
- Zálohu jsem nastavila na částku 2700,- Kč/os. se splatností do 25.01.2019
(předpokládám, že před Vánoci by tato částka mohla být pro některé rodiče
problémem) a doplatek do 19.4.2019.
- Hostitelské rodiny jsou v městě Guildford. Návštěvu mrakodrapu Shard můžeme
zajistit, ale bylo by to na úkor jiné atrakce. Den v Londýně by mohl vypadat takto:
dopoledne návštěva Shardu, poté přesun do oblasti Westminsteru, prohlídka
Westminsteru a volno na nákup, v podvečer přesun lodí k autobusu a odjezd do
přístavu. Případně můžeme návštěvou Shardu prohlídku Londýna zakončit. Pokud
by se v Shardu končilo, tak mohou nastat potíže s nakoupenými suvenýry, neboť
budete muset projít bezpečnostní prohlídkou. U návštěvy Shardu hrozí, že bude
špatné počasí a špatná viditelnost. Vstupenky je třeba koupit v předstihu a jsou
nevratné. Na místě se vstupenky většinou koupit nedají a nebo jsou výrazně dražší.
Pokud byste i přes riziko špatného počasí o návštěvu měli zájem, tak vstupenky
zajistíme.
- Dále připravujeme pro účastníky informační brožurky s mapkami, informacemi o
navštívených místech, testy, kvízy, obrázky. Navíc máme i nonstop help line, na
kterou mohou účastníci i rodiče v průběhu zájezdu volat, když se nedovolají průvodci
nebo pedagogům.

- Doporučená výše vstupů je uvedena v programu zájezdu (na straně 2 v odstavci
„Cena nezahrnuje“) – je to 15,- € a 80,- GBP. Je zde počítáno s menší rezervou,
neboť ceny pro rok 2019 nejsou zatím zveřejněny. V letošním roce se u stejného
programu v reálu vstupy pohybovaly kolem 65,- GBP (záleželo na zvolené atrakci
v Londýně).
- Stravu si v době, kdy není zajištěna hostitelskou rodinou, zajišťují účastníci sami –
bude se odjíždět ve večerních hodinách, takže děti jsou z domova najedeny. Na
cestu mají sbalené jídlo z domova. Po cestě se pauzy na toaletu dělají na velkých
benzínových stanicích, kde je nějaká restaurace nebo možnost koupit si
bagetu/sendvič a pití. V Bruggách budou mít děti možnost ochutnat pravé belgické
hranolky (cena podle velikosti porce cca 3,- eura) a v blízkosti hotelu ve Francii je
supermarket, kde je možné si nakoupit. Další možnost občerstvení bude na trajektu,
kde je několik restaurací/kaváren. V každém navštíveném městě budou mít účastníci
možnost si nakoupit jídlo (v Brightonu je údajně nejlepší fish & chips v Anglii).
Poslední den v Anglii děti dostanou snídani a obědový balíček. V Londýně je vždy
možnost si jídlo dokoupit (supermarkety Tesco, Sainsbury, M&S) nebo využít
restauraci rychlého občerstvení (McDonalds nebo čínské restaurace v Soho). Na
zpáteční cestě je opět možnost na trajektu nebo během některé pauzy. Děti si vždy
s jídlem poradily, průvodce upozorní na možnosti nákupu potravin. Důležité je, aby
děti neutratily všechny peníze za suvenýry, ale na poslední den si nechaly nějakou
částku na dokoupení potravin.
- Doufáme, že Brexit zájezd neovlivní. Situace je momentálně nejistá, protože vše
bude záviset na hlasování britského parlamentu, které by mělo proběhnout příští
týden. Pokud britští poslanci odhlasují souhlas s dohodou vyjednanou s EU, tak by
nemělo dojít k žádným problémům. Bude platit tzv. přechodné období a do Británie
bude možné vycestovat beze změn, tj. jako cestovní doklad bude možné použít
platný cestovní pas nebo platný OP (Ministerstvo zahraničních věcí však doporučuje
opatřit si cestovní pas). Pokud byste měla ve skupině děti s jinou národností než ze
zemí EU (nejčastěji Rusové, Ukrajiny, Vietnam), tak tam zatím není jisté, co bude
potřeba k vycestování do Británie (zda vízum nebo bude stačit nějaké potvrzení
z cizinecké policie). Pokoušeli jsme se zjistit náležitosti pro vycestování pro tyto
účastníky, ale ani česká ambasáda v Londýně, ani britská ambasáda v Praze nám
nebyly schopny odpověď. Odkázali nás sledování stránek MZV ČR
nebo www.gov.uk. Pokud tedy máte ve skupině cizince z třetích zemí, tak je odkažte
přímo na ambasádu. My se pokusíme informace zjistit co nejdříve, ale nejprve
vyčkáme výsledků hlasování.
- Ubytování v hostitelských rodinách je vždy min. po 2 (nikdo v rodině není sám), ale
některé rodiny jsou schopné ubytovat i trojice a čtveřice. Ze zkušenosti víme, že je
lepší rozdělit žáky do dvojic, popř. 2-3 trojice. Do rozdělení mi můžete vyznačit
dvojice, které v případě dostupnosti mohou být spojeny do čtveřice, ale čtveřice a ani
více trojic nemůžeme garantovat. Až bychom potřebovali od Vás jmenný seznam

účastníků s údaji a rozdělení na ubytování, tak bych se Vám v dostatečném předstihu
ozvala (většinou to bývá cca 5-6 týdnů před odjezdem). Do jmenného seznamu nebo
do rozdělení na ubytování mi můžete napsat veškeré alergie žáků (zvířata, prach,
roztoči, potraviny – ty konkrétně,…). My o alergií a dietách (vegetarián, bezlepková
dieta, diabetik, bezlaktózová dieta apod.) informujeme paní koordinátorku, která
následně vybere pro daného studenta vhodnou rodinu.

