Londýn – Portsmouth – Windsor - Legoland

Termín: 2. – 7. června 2020

Cena: 7 990 Kč

Návrh programu:
1. den – odjezd v dopoledních hodinách od školy. Průjezd Německem, Belgií, do francouzského Calais
2. den – ráno cesta tunelem/trajektem z Calais do Anglie. Přejezd do Londýna, pěší prohlídka města – London
Eye, Parlament, Big Ben, Westminster, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, … V případě špatného počasí
zahrneme do programu návštěvu Přírodovědného muzea či Science musea (vstup zdarma). Ve večerních hodinách
přejedeme na ubytování v rodinách, večeře, nocleh.
3. den – po snídani si uděláme celodenní výlet do Portsmouth – v minulosti rušný námořní přístav, místo narození
Charlese Dickense, navštívíme muzeum lodí (Victory admirála Nelsona nebo lodě Warrior), interaktivní centrum,
Spinnaker Tower a pokud nám bude přát počasí, uděláme si i výlet lodí na moře. Osobní volno, možnost nákupů.
Večer návrat do rodin, večeře, nocleh.
4. den – po snídani vyrazíme do Windsoru – prohlídka města a návštěva královského hradu. Poté procházka
k nejstarší chlapecké škole ve Velké Británii Etonu. Odpoledne návštěva zábavního parku LEGOLAND. Večer návrat
do rodin, večeře, nocleh.
5. den – po snídani odjezd do Londýna. Celodenní prohlídku začneme na Greenwich – nultý poledník, Cutty Sark,
poté lodí k Toweru, prohlídneme si Tower Bridge, křižník Belfast, Shakespeare´s Globe, Tate Gallery, Millenium
Bridge, katedrálu sv. Pavla. Ve večerních hodinách se začneme pomalu vracet zpět na eurotunel/trajekt a
přejedeme do francouzského Calais.
6. den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Cena zahrnuje:
- dopravu autobusem s WC a klimatizací
- 3x ubytování v rodinách
- 3x plnou penzi (oběd formou balíčku)
- průvodce
- poplatky za eurotunel/trajekt
- komplexní pojištění do zahraničí včetně storna
- informační materiál a mapku Londýna
- pojištění CK proti úpadku

Na vstupy doporučujeme počítat s částkou cca 80 GPB + kapesné (30 – 50 GBP).
V současné době je stále možné navštívit Velkou Británii na občanský průkaz. Vzhledem k vývoji událostí ale
předpokládáme, že dojde k Brexitu a není vyloučené, že budeme potřebovat na cestu platné cestovní pasy.

