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261097213, +420 607589060, WWW.ZSKUNRATICE.CZ

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

www.ckroyal.cz

Čtvrtý studijní vzdělávací zájezd
Anglie Harryho Pottera
Termín:

31. 5. – 6. 6. 2014

Program zájezdu číslo: 201416
1. den –
Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.
2. den –
Dopoledne výlet do královského města Windsor, procházka kolem Windsor
Castle, venkovského sídla královny Alžběty II., zhlédnutí střídání stráží a procházka k
nejstarší chlapecké soukromé škole Eton College. Odpoledne osobní volno v zábavním
parku Legoland (všechny atrakce v ceně jednoho lístku). Večer ubytování v hostitelských
rodinách v Londýně.
3. den –
Celodenní prohlídka Londýna. Mimo jiné uvidíte Buckinghamský palác,
Parlamentární náměstí, Trafalgar Square, Piccadily Circus, Soho a Covent Garden. Poté
přesun na Kings Cross Station se slavným nástupištěm 9 a 3/4, odkud odjížděl express do
Bradavic. Odpoledne návštěva fotbalového stadionu FC Chelsea Stamford Bridge, kde nás
místní průvodci zavedou jak na samotné hřiště, tak i do útrob stadionu a šaten fotbalistů.
Večer návrat na ubytování.
4. den –
Dopoledne prohlídka slavných filmových studií Warner Bros London, kde po
deset let vznikala nejúspěšnější filmová série o Harrym Potterovi, která okouzlila malé i
starší diváky. Budete mít jedinečnou možnost poznat to, co kamery neukázaly, podívat se
na dokonalé kostýmy a odhalit tajemství filmových efektů. Odpoledne přesun do Oxfordu
a prohlídka historického centra s průvodcem. Večer návrat na ubytování.
5. den –
Dopoledne vyjížďka ke slavným útesům White Cliffs, lemujícím jih Velké
Británie, poté přejezd do Brightonu, návštěva zábavního mola Brighton Pier, dětského
casino a podmořského akvária, shopping v uličkách The North Lanes. Večer návrat na
ubytování.
6. den –
Dopoledne projížďka na London Eye. Poté přejezd do čtvrti City a procházka
s průvodcem po nejslavnějších místech (st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of
England, Millenium Bridge, Tate Modern, Tower Bridge, Tower of London). V podvečer
přejezd do čtvrti Greenwich a přejezd lanovkou Emirates Cable Cabin Car System nad
olympijskou vesnicí a O2 arénou. Večer návrat do České republiky.
7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách
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Čtvrtý studijní vzdělávací zájezd
Anglie Harryho Pottera
č. 201416
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VYPLNÍ RODIČE (zákonný zástupce):

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

Přihlášku vraťte se zálohou 1 000,- Kč obratem do 3. 4. 2014 Jitce
Kopáčové.
Potvrzujeme, že dodržíme splátkový kalendář výjezdu:
2. záloha 2 500,- Kč do 30. 4. 2014
Doplatek 4 400,- Kč do 15. 5. 2014

V Praze dne …………………. 2014
…………………………………..

Cena zájezdu 7 900,- 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 typu A25 u
pojišťovny Union (plné krytí)
•
pojištění proti úpadku CK dle zákona č.
159/1999 Sb.
•
bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků)
•
dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů
pedagogický doprovod

Cena nezahrnuje:
MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí cca 76 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. Např.
značkové boty již za 12 liber apod.

