Vážení rodiče,
v tomto školním roce uspořádá naše škola (v případě Vašeho zájmu) pro Vaše děti studijní vzdělávací
zájezd do Anglie. Termín: 19. – 25. května 2019. Cena zájezdu je 9 390 Kč.
Program zájezdu – viz připojené informace cestovní kanceláře.
Prosím o odevzdání vyplněné závazné přihlášky a zálohy 1000,- Kč do 12. 10. 2018.
Ivana Benešová, vedoucí zájezdu
(tel.: 775 782 968, email: ivanaben123@gmail.com)

Londýn a jihozápadní Anglie
Termín: 19. – 25. května 2019

Cena: 9 390 Kč

1. den: v dopoledních hodinách odjezd z Brna na hraniční přechod Rozvadov, před hranicemi zastávka na
občerstvení, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den: ráno příjezd do Londýna k parku v Greenwich, celodenní prohlídka Londýna. Večer odjezd na ubytování do
rodin, večeře, nocleh.
3. den: po snídani vyrazíme kolem Stonehenge do anglické zahrady z poloviny 18. století Stourhead, přes
proslulou krajinu Dartmoor do přístavního města Plymouth. Ubytování v hostitelských rodinách, večeře, nocleh.
4. den: po snídani navštívíme úžasné místo St. Michaels Mount, Minnack Theatre, Porthcurno, Lands End,
malebné městečko St. Ives. Večer návrat do rodin, večeře, nocleh.
5. den: po snídani navštívíme Tintage l- ruiny hradu krále Artuše a procházka po pobřeží, šlechtické sídlo Mount
Edgcumbe. Večer návrat do rodin, večeře, nocleh.
6. den: po snídani přejedeme do historického Salisbury, kde si mimo jiné prohlédneme soukromý aristokratický
Wilton House, odjezd do Doveru, nočním trajektem pak přejedeme do Calais
7. den: návrat domů ve večerních hodinách
Cena zahrnuje:
 Autobusovou dopravu (klimatizace, WC, občerstvení)
 Zpáteční jízdenku na trajekt/eurotunel
 1x ubytování v Londýně v hostitelských rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku)
 3x ubytování v Plymouth v hostitelských rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku)
 Služby průvodce
 Komplexní pojištění do zahraničí pojišťovny Allianz včetně storna
 Pojištění CK proti úpadku dle § 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje:
 Vstupy (cca 50 GBP) a kapesné dle uvážení rodičů (doporučujeme cca 50 GBP)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji svého syna (svou dceru) ……………………………………………….., žáka (žákyni)
……………….. třídy ZŠ Brno, nám. Míru 3, na studijní vzdělávací zájezd do Anglie v měsíci květnu
2019 a v ceně 9 390 Kč.
----------------------------------------------podpis rodičů

