
JIŽNÍ ANGLIE S JAZYKOVÝM KURZEM
Termín:  19.-26.6.2010    Číslo zájezdu: 262023              Cena:   9 950,- 
Kč

Program:
1. den:
- odjezd v 22:00 hod. od budovy školy
- noční transfer autokarem přes SRN a Belgii do Francie 
2 .den:
- dopoledne plavba trajektem přes kanál La  Manche do přístavu Dover
- procházka malebným městečkem Rye, kde najdete mimo jiné i nejstarší hostinec v jihovýchodní Anglii
- přejezd do Hastings, setkání s rodinami, ubytování, večeře, nocleh
3. den:
- po snídani výuka v místní škole (4 x 45 minut)
- odpoledne výlet k vodnímu hradu Bodiam, postavenému ve 14. století během stoleté války
- návštěva městečka Battle, kde došlo v r. 1066 k nejvýznamnější bitvě anglických dějin - bitvě u Hastings
- po návratu do rodin večeře a nocleh jako minulou noc
4. den:
- po snídani výuka v místní škole (4 x 45 minut)
- odpoledne procházka po městě Hastings, návštěva pašerácké jeskyně, osobní volno na přímořské promenádě
- návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc 
5. den:
- po snídani celodenní výlet v oblasti jižního pobřeží
- průjezd přímořským letoviskem Eastbourne
- procházka po útesech Beachy Head. Překrásné výhledy na pás křídových útesů známý jako Seven Sisters
- zastavení u jedné z nejznámějších kreseb v křídovém podloží - Long Man of Wilmington
- Hever Castle - nádherný hrad z doby anglické renesance s překrásnými zahradami
- návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc 
6. den:
- po snídani výuka v místní škole (4 x 45 minut)
- odpoledne výlet  do středověkého městečka  Canterbury. Prohlídka významné katedrály, jednoho ze skvostů 

světové gotiky. Procházka po městě, návštěva muzea Canterbury Tales Geoffrey Chaucera
- návrat do rodin, večeře a nocleh jako minulou noc 
7. den:
- po snídani výuka v místní škole (4 x 45 minut)
- odjezd z Hastings, návštěva města Dover. Prohlídka hradu Dover Castle, kde je pozůstatek římského majáku i 

středověké opevnění. Návštěva podzemních prostor využívaných RAF za II. světové války
- v podvečer trajekt do přístavu Calais
8. den:
- návrat do České republiky s potřebnými zastávkami. Příjezd do Ústí nad Labem v odpoledních hodinách

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů 
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 5x ubytování v anglických hostitelských rodinách 
- 5x snídaně, 5x večeře, 5x balíčky na oběd
- služby průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál
- 12 hodin výuky (16x45 minut) v třídách po 15 studentech s místními lektory
- komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu, zodpovědnosti, zavazadel a storna 

V     ceně není zahrnuto:  
- vstupy (bude upřesněno)

Poznámka: 
- minimální počet platících účastníků: 40


