Bath
termín: 26.3.2017 – 1.4.2017

cena: 8.980,-

V ceně zájezdu je:
- ubytování: hostitelská rodina 2-4 žáci počet nocí: 4
- strava: plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře)
- 9 lekcí výuky pod vedením zkušených lektorů + certifikát o absolvování výuky
- pojištění účastníků hromadného zájezdu
- doprava luxusním zahraničním autobusem
- doprovodný program
- průvodce
- občerstvení na zpáteční cestě
V ceně není:
- vstupy – dle vybraného programu a věku studentů
- kapesné
Program: 7 dní/ 4 noci/ 9lekcí
1.den: odjezd z ČR
2. den: příjezd do Velké Británie, prohlídka centra Bathu, návštěva Roman Bath Museum
(7GBP), procházka centrem – The Circus, Pulteney Bridge, Great Pulteney Street, Milsom
Street. Večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře.
3.den: Snídaně v hostitelských rodinách, dopoledne výuka. Odpoledne výlet do Cardiffu –
návštěva Cardiff Castle (9, 10 a 11 GBP), případně návštěva National Techniquest (4,80
GBP) – technického muzea s interaktivními exponáty nebo prohlídka přístavní čtvrti. Návrat
do rodin, večeře.
4.den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet na Stonehenge (8,70 a 13,10 GBP) a do
města Salisbury, prohlídka historického centra se světoznámou katedrálou (2,50 GBP). Návrat
do rodin, večeře.
5.den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Bristolu, prohlídka Harbourside,
návštěva SS Great Britain (6GBP), slavné rekonstruované lodi (při svém spuštění na moře
největší parník na světě), prohlídka historického centra. Návrat do rodin, večeře.
6.den: snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna –
London Eye, Houses of Parlaiment, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards,
Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy NAtional Gallery (zdarma),
Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent
Garden, lodí nebo metrem (4 a 8 GBP) k O2 aréně, při plavbě výhledy na St. Paul’s
Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, HMS Belfast, Tower of London,
City Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do ČR.
7. den: návrat do ČR

