ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE
PŘEDŠKOLNÍ 420, PRAHA 4,
261097213, +420 607589060, WWW.ZSKUNRATICE.CZ

CK ROYAL

28. října, 261 01 Příbram
E-mail: info@ckroyal.cz

www.ckroyal.cz

Šestý
studijní vzdělávací zájezd
KRÁSY JIHOZÁPADNÍ ANGLIE
Termín:

18. 5. – 24. 5. 2019

Program zájezdu číslo: 201906
1.den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2.den: Brzy ráno přejezd do Velké Británie a celodenní pobyt v hlavním městě Walesu
Cardiff. Dopoledne prohlídka zdejšího přístavu, poté návštěva překrásného Cardiff
Castle, jehož majitel, markýz z Bute, se nechal inspirovat při jeho zařizování slavnými
pohádkovými příběhy. Odpoledne návštěva ragbyového a fotbalového stadionu
Principality Stadium . Večer ubytování v hostitelských rodinách v Burnham on Sea.
3.den: Dopoledne prohlídka slavných Cheddar Caves. Odpoledne prohlídka města
Bristol, návštěva St. Mary Radcliffe, který je považován za nejpohádkovější
v Británii, a parníku SS Britain, který byl první ocelovou osobní lodí na světě. Večer
návrat na ubytování.
4.den: Dopoledne návštěva opatství v Glastonbury, kde je údajně uschován svatý grál,
poté prohlídka města Bath a procházka k Royal Crescent. Odpoledne zastávka
v malebném městečku Wells, které se pyšní velkolepou katedrálou. Večer návrat na
ubytování.
5.den: Dopoledne průjezd Exmoor National Park, který dříve býval královským lesem
a oborou. Unikátní lanovkou Cliff Railway v městečku Lynmouth výjezd do Lyntonu a
lehká procházka s krásnými výhledy. Odpoledne návštěva Dunster Castle, který byl
vybudován už Normany. Večer návrat na ubytování.
6.den: Po snídani a rozloučení s rodinami přejezd do královského města Windsor,
procházka historickým centrem (Windsor Castle, Eton College, Thames Path…) a
návštěva zábavního parku Legoland, kde si za cenu jednoho lístku můžete vyzkoušet
bezpočet atrakcí. Večer odjezd zpět do ČR.
7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
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VYPLNÍ RODIČE (zákonný zástupce):

Jméno dítěte: …………………………………Třída: ………………………………………….
Datum narození: …………………… Rodné číslo: ………………………… Číslo pasu: ……………………….
Bydliště: ……………………………………..Telefon: ………………………………………...
Jméno otce: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………...
Jméno matky: …………………………………………………………………………………...
Telefon: ………………………………………...
Jiné kontaktní spojení na zákonného zástupce dítěte: ………………………………………..

Přihlášku vraťte obratem Jitce Kopáčové.
Potvrzujeme, že dodržíme splátkový kalendář výjezdu:
1. záloha 2 000,- Kč do 30. 10. 2019
2. záloha 2 200,- Kč do 20. 02. 2019
Doplatek 5 000,- Kč do 30. 04. 2019

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – č. ú.
2016970000 / 6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Školní
knížce, specifický symbol: 201906, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka

Cena zájezdu 9 200,- Kč zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace,
kávovar, lednička, bufet, WC, Video)
2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche
4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků)
komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna a léčebných výloh
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
bezplatné přistavení autobusu
dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů
pedagogický doprovod
Zábavně vzdělávací brožurka pro každého účastníka

Cena nezahrnuje:
MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí cca 80 GBP - případné zbytky
peněz dětem poslední den vrátíme (vrací se tak, aby je stihly ještě utratit za
nějaké drobné dárečky nebo dobroty ☺ ).
Kapesné na zájezd je v režii rodičů. Ceny v Británii jsou mírně vyšší za jídlo a
pití než u nás, ale nechá se zde koupit levněji značkové oblečení a obuv.

