Termín: 7.-14.10.2017

Číslo zájezdu: 17-314

Cena: 13 200,-Kč

JAZYKOVÝ KURZ V BOURNEMOUTH
S NÁVŠTĚVOU OXFORDU A LONDÝNA
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Z Plzně odjedeme odpoledne, autobusem přejedeme Německo a Belgii a stavět budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: OXFORD
Pojedeme dále do Francie a brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Po připlutí do
Anglie se vydáme do centra slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se kolem kostela St. Mary the Virgin,
slavných knihoven Radcliffe Camera a Bodleian Library, divadla Sheldonian Theatre a kolem mnoha kolejí a dalších
zajímavostí. Prohlédneme si Christ Church College, kde se podíváme do míst, kde se filmovaly scény pro filmy o Harry
Potterovi. Navštívíme univerzitní muzeum (kostry dinosaurů, vyhynulý pták Dodo aj.) a / nebo Ashmolean Musem
(archeologické a umělecké sbírky od starého Egypta po současnost). Odpoledne si zahrajeme velkou zábavnou hru na
poznání města a zbyde nám i dostatek času na nákup suvenýrů. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin,
kde si dáme večeři a odpočineme si.
3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, STONEHENGE, SALISBURY
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne navštívíme asi nejslavnější pravěký megalitický
monument v Evropě - Stonehenge. Poté přejedeme do města Salisbury, kde si prohlédneme krásnou raně gotickou
katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123 m) a kde se v kapitulní síni podíváme na vystavený originál Velké listiny
svobod, kterou byl donucen anglický král Jan (známý jako Jan Bezzemek) podepsat v r. 1215. Večer odjedeme zpět na
ubytování do rodin, kde se navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci.
4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BATH
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne se vydáme na výlet do malebného města Bath.
Projdeme se kolem nejvýznamnějších staveb, jako např. Royal Crescent nebo The Circus, podíváme se na Pulteney Bridge
a Bath Abbey a navštívíme Roman Bath Museum. Samozřejmě si necháme chvilku na procházku městem a nákup
suvenýrů. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci.
5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, SWANAGE, CORFE CASTLE
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne se projdeme po křídových útesech v blízkosti
městečka Swanage. Naskytnou se nám překrásné výhledy na pás křídových útesů známý jako Old Harry Rocks. Poté
přejedeme ke hradu Corfe Castle, jehož romantické ruiny navštívíme. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských
rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.
6. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BOURNEMOUTH
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne strávíme v Bournemouth, abychom se mohli
rozloučit s městem. Projdeme se po pláži a pokocháme se výhledy ze zábavního mola - bude-li pěkné počasí, uvidíme
útesy ostrova Wight i nedaleké Old Harry Rocks. V případě zájmu navštívíme místní Oceanárium a nakoupíme si suvenýry.
Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci.
7. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Poslední den v Anglii vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města:
uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square,
čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např. fotbalového
stadionu Chelsea / Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzea voskových figurín Madame Tussauds, London
Eye nebo si zahrajeme velkou zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry v oblasti Covent
Garden nebo Oxford Street. V podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na
noční trajekt do Francie.
8. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc pojedeme Belgií a Německem a do Plzně přijedeme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 5x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (5x snídaně, 5x večeře, 5x balíčky na oběd)
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- 16 hodin výuky (po 45 minutách) ve třídách po 15 studentech s místními lektory v jazykové škole
- komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu, zodpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 100,- GBP / studenti a 75,- GBP / děti do 16 let)
Poznámka:
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit, výběr atrakcí bude domluven při plánování zájezdu

