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10x ZA PAMÁTKAMI
UNESCO
TEMATICKÝ ZÁJEZD ZA KULTURNÍM DĚDICTVÍM

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo do Belgie
2. den krátká zastávka u bruselského Atomia, příjezd
do malebného města Bruggy nazývaného
Benátky severu, historické centrum Brugg
zapsáno na Seznam UNESCO v r. 2000, Boží
domy, dvůr bekyní, projížďka po romantických
kanálech De Reien, radnice, výstup na 83 m
vysokou věž Belfort s krásným výhledem na
historické jádro Brugg, návštěva Muzea
folkloristiky (v osmi domcích ze 17. stol. je k
vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, lékárna,
vlámský příbytek, hospůdka aj.; v pondělí
zavřeno) a procházka kolem unikátních větrných
mlýnů Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen,
odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii
alternativně: místo některého z muzeí návštěva
Groeninge Museum s díly světoznámých malířů
(v pondělí zavřeno)
3. den v brzkých ranních hodinách odjezd do Calais,
přeprava přes kanál La Manche do Doveru
dopoledne: procházka po pláži, bílé doverské
útesy, návštěva středověkého hradu Dover
Castle s více než 2000 let dlouhou historií –
komnaty krále Jindřicha II., prohlídka v útesech
zbudovaných
Secret
Wartime
Tunnels
(podzemní chodby využívané v dobách
napoleonských válek a během 2. světové války; o
víkendu nepřístupné pro skupiny)
odpoledne: odjezd k prohlídce města
Canterbury – návštěva proslulé Canterburské
katedrály (UNESCO od r. 1988), St. Augustine‘s
Abbey (UNESCO od r. 1988), St. Martin’s Church
(UNESCO od r. 1988, nejstarší kostel v Anglii),
možnost projížďky na lodičkách, procházka
kolem hrázděných domů a Eastbridge hospital,
drobné nákupy na hlavní třídě, ve večerních
hodinách ubytování v rodinách v Londýně a okolí
4. den celodenní výlet – Stonehenge a Salisbury
dopoledne: prohlídka největšího britského
monumentu, prehistorické památky Stonehenge
(UNESCO od r. 1986, v období slunovratu není
prohlídka možná)
odpoledne: návštěva Salisbury – katedrála s
nejvyšší věží v Británii, kde je vystavena Magna
Charta, návrat do rodin
alternativně: místo Salisbury návštěva města
Winchester s jednou z největších katedrál v
Anglii a kulatým stolem Krále Artuše v Great Hall

5. den celodenní výlet – Leeds Castle a Hastings
dopoledne: odjezd k návštěvě Leeds Castle,
jednoho z nejromantičtějších hradů na světě s
více než tisíciletou historií (mj. sídlo Jindřicha
VIII.) – součástí komplexu je i unikátní muzeum
psích obojků a bludiště
odpoledne: výlet do Hastings – návštěva
Smugglers Adventure (poutavá prohlídka
pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle,
East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket,
Blue Reef Aquarium, Net Shops, krátká zastávka
na pláži, návrat do rodin
6. den celodenní návštěva Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Palace of
Westminster (UNESCO od r. 1987), Westminster
Abbey (UNESCO od r. 1987), St. Margaret´s
Church (UNESCO od r. 1987), Big Ben, Downing
Street, Trafalgar Square, plavba vyhlídkovou
lodí po řece Temži k návštěvě Tower of London
(UNESCO od r. 1988), Tower Bridge, přesun
lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách
odjezd zpět do České republiky
7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně
večerních hodinách

CENA ZÁJEZDU KČ 8 990,- ZAHRNUJE:
 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)
 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy
studentů k místu srazu
 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, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky a mapky
 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů
a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
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