VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD FRANCIE – ANGLIE
Jazykové studium s návštěvou Paříže a Londýna.
Během zájezdu žáci poznají místní památky, kulturu a tradice.

PROGRAM:
1. DEN:
V 06:00 hodin odjezd od školy z ČESKÝCH BUDĚJOVIC. Přes NĚMECKO – nonstop do
FRANCIE. Bezpečnostní přestávky po 3 až 4 hodinách jízdy. Ve večerních hodinách příjezd
do REMEŠE – ubytování. Večerní prohlídka historické části města. NOCLEH.
2. DEN:
Snídaně. V dopoledních hodinách příjezd do PAŘÍŽE – OKRUŽNÍ JÍZDA.
PĚŠÍ PROHLÍDKA starého města, oběd : Arc de Triomphe, Avenue des Champs –
Elysées, La Madeleine, Place de la Concorde, Eiffeltour a večeře.
Večerní plavba lodí po Seině. Přejezd na ranní trajekt do Anglie ( Dunkerque – Dover ).

3. DEN:
Po snídani příjezd do Greenwich – prohlídka města a oběd s průvodcem ( Námořní
muzeum, Královská observatoř, Nultý poledník, Moderní astronomické centrum ).
Ubytování, večeře.
4.DEN:
Po snídani výuka s rodilým mluvčím ( 3 hodiny ), oběd. Odpoledne výlet na
STONEHENGE, dále přejezd do OXFORDU – prohlídka s průvodcem. Návrat zpět na
ubytování, večeře.

5. DEN:
Po snídani výuka s rodilým mluvčím ( 3 hodiny ), oběd. Odpoledne výlet do LONDÝNA –
prohlídka s průvodcem ( PARLAMENT, BIG BEN, TRAFALGAR SQUARE, TOWER
BRIDGE, LONDON EYE ). Návrat zpět na ubytování, večeře.
6.DEN:
Po snídani výuka s rodilým mluvčím ( 3 hodiny ) a předání diplomů, poté přejezd do
BRIGHTONU, oběd. Procházka historickou částí s průvodcem a podél mořského
pobřeží. Možnost levného nákupu dárků v PRIMARKU, večeře.
Odjezd na trajekt ( Dover – Dunkerque ). Noční přejezd do Belgie.
7.DEN:
Přejezd přes NĚMECKO do ČR, příjezd ve večerních hodinách.

TERMÍN: 30.03. – 05.04. 2019
CENA : 11.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
-

doprava autokarem s videem a bufetem za Kč (čaj, káva, čokoláda, polévka, limo)
trajekt do Anglie se snídaní a zpět
1x ubytování se snídaní v Remeši
3x ubytování s polopenzí v St.Christopher´s Inns ve vícelůžkových pokojích
5x oběd a 2x večeře formou jednotného menu
9 hodin výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím + diplomy
cestovní pojištění
(úraz, léčebné výlohy, odpovědnost, zavazadla a storno poplatek)
průvodce a pojištění CK

DOPORUČENÉ KAPESNÉ NA VSTUPY : 50 Euro a 30 GBP
Každý žák musí mít cestovní pas platný nejméně 6 měsíců od ukončení zájezdu.

KONTAKT NA PRŮVODCE : Valková Eva 602 155 644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁJEZD splňuje PODMÍNKY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ
k výjezdům ZŠ a SŠ do zahraničí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA
Jméno žáka: …………………………………………..

Třída: ……………………………

Adresa: ………………………………………………..

Rodné číslo: ……………………

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..

Záloha 5.000 Kč / student do 14.12.2018
Doplatek 6.990 Kč / student do 15.02.2019
Číslo účtu : 285 340 091 / 0300 ČSOB
Variabilní symbol : 935119
Zpráva pro příjemce : příjmení studenta

Přihlášku odevzdat nejpozději 09.11.2018 zpět do školy!

