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POKYNY K ZÁJEZDU:  Londýn s výletem do Windsoru 
                                       s jazykově vzdělávacím kursem     2.11. – 8.11.2015      
                                                       
Odjezd: v pondělí 2.11.2015 
1/ Ostrava -  Gymnázium EDUCA net, ulice majora Nováka ……………………………………………………………………..06:00 
2/ Kopřivnice – zastávka u KB – technická zastávka ……………………………………………………………………………..06:40 

                                                                                          
Program: 
1.den: Odjezd ráno,cesta z ČR, přes SRN. 
2.den:  Časně příjezd do Calais; transfer přes kanál La Manche do  Anglie, do  Doveru. Přejezd do Londýna. Zde Tower, Tower Bridge, 
procházka po City : Lloyd´s, LSE, Bank of England (museum je zdarma; po-pá), budova historické burzy, radnice, kostel St.Mary-le-Bow, 
katedrála sv.Pavla,Millenium Bridge s výhledem na Tate Modern, New Globe, London Bridge, Southwark a bitevní křižník HMS Belfast.  
K večeru odjezd na nocleh. 
3.den:  Dopolední výuka anglického jazyka s pedagogem, konverzace s rodilými mluvčími. Odpoledne návštěva Londýna. Např. Museum 
Madame Tussaud, Regents park,  Hamley´s, Oxford Street, Piccadilly, Hyde Park.  Nocleh. 
4.den: Dopolední výuka anglického jazyka.  Předání certifikátu o účasti v kursu. Odpoledne zastávka v Greenwichi (observatoř, clipper 
Cutty Sark, příp. Námořní museum. Poté odjezd do Londýna k návštěvě muzeí (široký výběr:  Národní galerie, Britské, Válečné IWM jsou 
zdarma.... nebo placené vstupy:  Tussaud´s, Dungeon, London Eye. Nocleh. 
5.den:  Dopoledne odjezd do Windsoru (podle zájmu) k návštěvě sídla královské rodiny, přes Temži je Eton s věhlasnou privátní školou.  
Odpoledne návrat do Londýna (Hyde park, Oxford street, nákupy...) Nocleh. 
6.den: Ráno odjezd do centrálního Londýna, City of Westminster: procházka po trase Whitehall, Downing Street, Mall, Buckingham Palace, 
Picadilly, Trafalgar, Covent Garden, Soho, čas k návštěvě např.: Covent Garden nebo British Musea ,Národní galerie. Večer odjezd z Londýna 
do Doveru., transfer přes La Manche, cesta zpět do ČR.  
7.den: Večer návrat.  
Program je sestaven je tak, aby byly zohledněny požadavky zadavatele i aby byly zohledněny předpisy o dopravě osob AETR. Pořadí 
navštívených míst lze přizpůsobit požadavkům školy, výuky jazyka i v rámci možností i na místě podle počasí. 
 
Zahrnuje: dopravu moderním autobusem  s klimatizací a  WC, transfer přes La Manche, 4 x ubytování v rodinách s plnou penzí v Londýně 
(oběd balíčkový), průvodce, pojištění LVZ, úrazu, storna a zodpovědnosti za škodu typ A , pojištění CK proti úpadku,  transitní daň v SRN, 
DPH. Zahrnuje též jazykový kurs  celkem 9 vyučovacích  lekcí a závěrečné osvědčení. Nezahrnuje: např. místní.taxy, vstupné. 
 
POVINNOSTI   KLIENTA   A   DOPORUČENÍ   CK: 
- Dostavit se 15 minut před plánovaným odjezdem na nástupní místo a zde vyčkat příjezdu autokaru. 

- Mít s sebou platné cestovní dokumenty. 
- Každý  cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, vízových a zdravotních a dalších předpisů  
  země,  do  které  cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese cestující.  
- Mít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění. Dle úvahy je  možno zvážit  komerční  připojištění. 

- Vzít si s sebou pravidelně užívané léky, deštník, vhodný oděv a obuv, ručník, toal.potřeby, redukci do zásuvek, mob. telef. 

- Zavazadla (max.10 kg) mít označena jmenovkou a adresou. Doporučujeme příruční  zavazadlo do busu s věcmi na cestu. 

- Do muzeí není povoleno nosit ostré předměty (nůž a pod).  
- Na studijní kurz si studenti připraví: pero, sešit, přezůvky. 

 

Noclehy v hostitelských rodinách – oblast Bexleay – Blackhead.  Výuka probíhá v oblasti Bexleay – Blackheath: Mycenae 
House school, 90 Mycenae Road Blackheath                          
Důležité upozornění: na ubytování platí přísný zákaz kouření  a to včetně pokojů. Po 22. hodině platí noční klid! 
 
Orientační  výše vstupného GBP:  Tower 24,50 £  /od 5 do 15 let 11£, studenti 18,70 £,Tower Bridge 9£ /od 5 do 15 let 3,90 £, studenti 6,30 
£, St.Paul  18 £ /od 6 do 17 let 8 £, studenti 16 £, Westminster 20 £ /od 6  do 16 let 9 £, studenti 17 £,  MmeTussaud 33 £ /od 4 do 15 let 
28,80 £, London Eye 23 £ /od 4 do 15 let 17£, Windsor 19,20 £ /od 5 do 16 let 11,30 £, Studenti 17,50 £ 
 
Během programu jsou k dispozici návštěvy: Bank of England Museum ,  British museum - obsahuje sbírky obsahující více než 7 mil. 
předmětů ze všech kontinentů dokumentujících historii lidstva od počátku až do současnosti,  Imperial war Museum - zaměřené na 
vojenskou historii.  National Gallery - obsahuje obrazy západoevropských malířů z období let 1250 až 1900 z národní umělecké sbírky UK. 
 
Orientační ceny v GBP:  čaj od 3, obložená bageta šunkou a zeleninou nebo sendvič  od 4, grilovaný párek od 4, ryba s hranolkama od 8,  
menu v KFC nebo Mc Donalds od 8, sladké koláčky v pekárně od 2, pečivo od 0,6, chléb od 1,5, šunka 100 g od 3, sýr 100 g od 2,                  
voda 1,5 l od 0,5, Cola od 2,5, limonáda od 1,  pohlednice  od 0,5  

 

                                                 SOS linka  CK:  603 564 598 - volejte jen v nutných případech! 
 
 
 


