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

Pátý
studijní vzdělávací
zájezd
Toulky severním Walesem

Termín:

16. 5. – 22. 5. 2015

Program zájezdu číslo: 201504
1.den: Odjezd z České republiky
2.den: Přejezd do Velké Británie v ranních hodinách. Celodenní návštěva zábavního
parku Alton Towers, kde si v ceně celodenního lístku můžete vyzkoušet bezpočet
atrakcí např. divokou horskou dráhu The Smile, strašidelné Nemesis Inferno či dům
hrůzy. Večer ubytování v severním Walesu, v městečku Colwyn Bay.
3.den: Celodenní výlet po krásách Walesu, návštěva slavného hradu Caernarfon, kde
jsou korunováni následníci britského trůnu a vesničky s nejdelším názvem na světě
Llanfair…. Odpoledne výlet na Holy Island, zastávka u přírodní rezervace South
Stack a návštěva malebného lázeňského města Llandudno. Večer návrat na ubytování.
4.den:
Celodenní výlet do slavného Liverpoolu, návštěva stadionu FC Liverpool a
Beatles Story Museum. Poté prohlídka supermoderní katedrály zvané Paddy´s
Wighwam.Odpoledne individuální program s možností nákupů (Primark, Next, Sport
Direct…) nebo návštěvy slavného klubu Cavern. Večer návrat na ubytování.
5.den:
Dopoledne návštěva města Chester, které je proslavené zejména svojí
typickou atmosférou a hrázděnými domky. Po projížďce po řece Dee přejezd do
Londýna. Večerní okružní jízda hlavním městem Spojeného království a ubytování na
hotelu F1 (dle zájmu možnost projížďky na London Eye nebo návštěvy mrakodrapu
The Shard)
7.den:
Celodenní prohlídka Londýna (Westminster
Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar
Square a Piccadilly Circus, Covent Garden), návštěva
nejslavnějšího hračkářství The Hemleys. Odpoledne
procházka po Oxford Street k Hyde Parku (místo
odpoledního programu lze navštívit Madame Tussaud´s
či muzeum optických klamů Belive It or Not). Ve večerních hodinách odjezd zpět do
České republiky.
7.den: Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.

Cena zájezdu 8 000,- Kč zahrnuje:





dopravu zájezdovým autokarem
(klimatizace, kávovar, lednička, bufet,
WC, Video)
•
2x trajekt nebo Eurotunel (v
kompetenci CK) přes kanál La Manche
•
3x ubytování v hostitelských
rodinách s plnou penzí (oběd ve formě
balíčků) + 1x ubytování se snídaní v F1
v Londýně
•
komplexní cestovní pojištění
včetně pojištění storna
•
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 90 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.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE
PŘEDŠKOLNÍ 420, PRAHA 4 KUNRATICE, 148 00
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na

Pátý studijní vzdělávací zájezd
Toulky severním Walesem
201504
16. 5. – 22. 5. 2015

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 do 5. 12. 2015 Jitce Kopáčové.
Potvrzujeme, že dodržíme splátkový kalendář výjezdu:
2. záloha 2 500,- Kč do 20. 3. 2015
Doplatek 4 500,- Kč do 30. 4. 2015
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – č. ú.
2016970000 / 6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské knížce,
specifický symbol: 201504, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka

V Praze dne …………………. 2014

…………………………………..

