
Londýn, Portsmouth, Hastings
a Brighton s výukou
30. 9. - 5. 10. 2019
1. den: Odjezd z České republiky dofrancouzského přístavu Calais.
2. den: Celodenníprohlídka Londýna (WestminsterAbbey, parlament,Buckinghamský palác, TrafalgarSquare, Piccadilly Circus, CoventGarden). Odpoledne procházkapo Oxford Street k HydeParku (místo odpoledního programulze navštívit Natural HistoryMuseum a Science Museum).V podvečer projížďka na London Eye. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Brightonu.
3. den: Dopoledne výuka 9:00 – 12:00. Odpoledne návštěva města Portsmouth,proslaveného námořní historií, návštěva historických doků se slavnými loděmi Victory aWarrior. Večer návrat na ubytování.
4. den: Dopoledne výuka 9:00 – 12:00. Odpoledne návštěva malebného městečka Hastings,proslaveného svojí pašeráckou minulostí s možností výletu lanovkou k Smuggler´sAdventure – proslulým pašeráckým jeskyním, poté výlet do nejkrásnější části jižní Anglie, kvápencovým skaliskům Seven Sisters a Beachy Head. Večer návrat na ubytování.
5. den: Dopoledne výuka 9:00 – 12:00. Odpoledne prohlídka města Brighton, návštěvanejstaršího akvária na světě Sea Life Center, procházka středověkými uličkami The Lanes,procházka kolem velkolepého Brighton Pavillion, shopping v centru města a osobní volno nazábavném molu Brighton Pier. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.
6. den: Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.
Cena: 9 990 Kč

Další informace na následující straně.



Co je v ceně školního zájezdu?𐀀 Doprava zájezdovým klimatizovaným autokarem (kávovar, lednička, bufet, WC, DVD)𐀀 Přeprava trajektem mezi kontinentem a Velkou Británií𐀀 Ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí (oběd ve formě balíčku)𐀀 Komplexní cestovní pojištění (storno zájezdu, léčebné výlohy, odpovědnost za způsobenouškodu, úraz, ztráta zavazadel a dokladů)𐀀 Služby průvodce po celou dobu zájezdu𐀀 Informační materiály (testy, kvízy, otázky pro hostitelské rodiny)𐀀 9 hodin výuky anglického jazyka𐀀 Pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb.𐀀 Dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou𐀀 Služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálu
V ceně zájezdů není:
𐀀 Kapesné, případné jízdné na MHD a vstupy do navštívených objektů

Za organizaci zájezdu na půdě školy zodpovídají a další informace poskytují:
Mgr. Zuzana Walisko, kabinet N 203, tel. 242 456 127

e-mail: zuzana.walisko@skolahostivar.cz
Mgr. Marcel Kukuczka, kabinet S 002, tel. 242 456 151

e-mail: marcel.kukuczka@skolahostivar.cz

Závaznou přihlášku odevzdejte organizátorům zájezdu na půdě školy nejpozději
do 13. 9. 2019.

Částku odpovídající ceně zájezdu je nutno uhradit nejpozději do 13. 9. 2019 na
účet 51-3733580237/0100 a do poznámky uveďte: příjmení_jméno_třída_Anglie s
výukou

Zájezd pro naši školu zajišťujeSTUDYLINE BrnoKřenová 52, 602 00 BrnoTel.: 542 215 542E-mail: brno@studyline.cz




