PROGRAM ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Lokalita:

Londýn

Program 5denního zájezdu do Londýna a okolí:
Po 20.5.: V 09:00 přistavení autobusu k ZŠ Mysločovice, odjezd v 09:30, cesta přes Brno (vyzvednutí průvodce), Prahu,
Německo, Belgii a Francii do přístavu v Calais.
Út 21.5.: Ráno přejezd do Velké Británie, návštěva Greenwiche - procházka parkem ke Královské observatoři a Nultému
poledníku a městské části Greenwiche, odjezd nadzemní dráhou DLR (5 a 10 GBP) do londýnského City - zastávka na
Fish&Chips u Toweru, možná návštěva Tower of London (10,90 a 18,40 GBP), procházka přes Tower Bridge, kolem HMS
Belfast k Borough Market. Zastávka u Monument to the Great Fire of London (možnost výstupu (2,5 a 5 GBP). Možnost
návštěvy vyhlídky Sky Garden v mrakodrapu Walkie Talkie - nutné rezervovat dopředu (cca 15:00). Dále cesta k St Paul's
Cathedral (7 GBP). Večer příjezd na místo setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodinách.
St 22.5: snídaně v rodině, v 10:15 projížďka na London Eye, možná návštěva 4D kina u London Eye, procházka kolem budov
parlamentu a Westminster Abbey, odtud přesun metrem (5 a 10 GBP) k muzeím v Kensingtonu (Natural History
Museum/Science Museum/V&A Museum - vstup do všech zdarma), poté procházka Hyde Parkem na Oxford Street rozchod na nákupy, večer návrat do rodin, večeře.
Čt 23.5.: snídaně v rodině, ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna - Houses of Parliament, Westminster
Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery (zdarma),
Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí (5 a 10 GBP) k O2
areně, při plavbě výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, HMS Belfast, Tower of
London, City Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky.
Pá 24.5.: Kolem 18hodiny příjezd na stejné místo jako při odjezdu.
Berte, prosím, tyto časy jako orientační, vždy záleží na aktuální dopravní situaci. Průvodce ve spolupráci s řidiči časy příjezdů
upřesní během zpáteční cesty v dostatečném předstihu, aby děti mohly informovat rodiče.
Zvýrazněná místa se vstupy doporučujeme navštívit. Nižší cena platí zpravidla pro studenty do 15 let včetně, vyšší pro ostatní
studenty. Uvedené ceny prosím berte jako orientační, neručíme za případné změny.
Pokud byste souhlasili s návštěvou všech uvedených míst, je výše vstupného dohromady cca 33 GBP pro studenty do 15 let
včetně a cca 56 GBP pro studenty starší. (Monument to the Great Fire není v částce započítán)
Vstupy pro dospělé a pedagogický doprovod hradí SA (pedagogové jsou povinni doprovázet studenty při vstupech na
jednotlivé památky, ve většině případů: na 15 studentů 1 učitel)
Na místě jsou možné změny programu jen v případě nepříznivého počasí a po domluvě s průvodcem za předpokladu, že
změna neovlivní závaznou rezervaci prohlídky (při zrušení rezervace těsně před prohlídkou by mohly být účtovány storno
poplatky).
Doporučujeme, aby si studenti vzali drobné koruny/eura na toalety v ČR/Německu.
V urgentních případech (např. v den odjezdu zájezdu), volejte naše mobilní číslo 00420 739 341 665.

