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Školní výlet do jižní Anglie

ighíí2ELJ IzlbLlt= -

Hýzn
Ilastings - Batt]e - Dover -

TERMÍN:             8. 9. -14. 9. 2019, 7 dní (ne-so)

CENA:             8.590,-(při min. počtu 45 žáků + 3 učitelé)
8.990,- (při min. počtu 40 žáků + 3 učitelé)

E=9gra m zájezd±±{ZLdní)E

ÉÉdggi V   ranních hodinách přistavení autobusu u budovy Školy, odjezd směr Rozvadov, dále přes Německo, Belgii a Francii pa
!!bytování do hotelu Formule 1 ve Francii.

2í±gE; Ráno o4jezd do Calais na trqjekt/t`mel ®řednostně trqjekt) přes kanál La Manche. Krátká zastávka nad městečkem DOVER,
který leží mezi bělostnými křídovými útesy The White Cliffi  a které jsou hlavní dominantou celého pobřeží a za krásného počasí
jsou vidět až z Francie.  Procházka po  upravených  stezkách pro turisq/ kolem doverských útesů,  odkud je krásný výhled na rušný
přístav.
Odjezd na prohlídku  DOVER  CASTLE (educational  visit - vstup zdama pr(
súidenty a pedagogiclý doprovod - pokud se podaří vyjedmt) tyčící se na kppc
nad městem  byl  založen  ve  12.  st.  na obranu  a drží  prvenství  největšího  hrad
v  Anglii.  Za  2.  sv.  Války  byl  velmi  význačným  místem,  protože  v  hlubokýc
skalách  se nachází  spousta tunelů,  ve  kterých  bylo  za války  zřízeno tajné řídíc
centnm  a  podzemní  nemocnice.  Dnes  se  zde  nachází  muzeum.  Jeho  návštěv
opravdu stojí za to. Na několik chvil pohlédnete do období války a pocítíte strach
z toho, jaké to bylo se v těchto tunelech skrývat, zatímco vám nad hlavou přelétaly válečné letouny.
Přejezd (cca 90 km) do BATTLE -městečko, které bylo dějištěm nejstarší suchozemské bitvy britských dějin. Útočící Normané zde
v  roce  1066  porazili  anglosaskou  armádu  krále  Harolda.  Vilém  zde  nechal  postavit  Batt]e  Abbe]z  (educational  visit  zdama  pro
studenty a pedagogický doprovod) -prohlídka objektu, který se později stalo sídlem Benediktinů. Dodnes městu dominLúe a dnes zde
najdete kvalitní audiovizuální expozici věnovanou bitvě. Na míste, kde b)ri Harold zabit a kde ve Viilémově opatství stál hlavní oltář,
je dnes pamětní kámen.
Na závěr dne  přejezd k East Dean (cca 35  km),  zastávka u Beachy Head  nedaleko městečka   Eastoume,  vyhlídka na !!ápencové
É!g§y Seven Sisters na břehu moře a krátká procházka. Přejezd do Wórthingu -předměstí Brightom Ubytování v rodinách, večeřc.

3íJ!±=i Po  snídani  odjezd  do   lIASTINGS  -  Íáscinující přímořské městečko,  které náleželo  k prvním přístavům zvaným €infl±±e
Eg=!La stále vzkvétá coby  rybářský  přístav.  Město  charákterizují unikámí vysoká dřevěná skladiště, v  nichž již celá staletí  rybáři
uchovávQjí  sítě.  V  19.  století  bylo  západně  od  starého  města vybudováno  přímořské  rekreační  středisko  a tak  úzké  uličlq/  staré
rybářské  čtvrti,  hrázděné  domy,  obchody  a  útulné  hospůdlq/  zůstaly  nedotčeny.  Procházka  městečkem  -  vycházka  na  kopec  s

vyhlídkou na město.
Možnost n ávštěw
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*Zřícenim Hastings Castle
*Akvárium Blue Reef Aauarium
*Možnost vfiezdu lanovkou (výh]ed na panorama městečka)

Přejezd na prohlídku BATEMAN'S -domov spisovatele a novináře Rudyarda Kiplinga (nositel Nobelovy ceny), který zde pobýval
až do své smrti. Dům byl vystavěn uprostřed překrásných záhradjiž v 17. století místním kovolijcem.  Součásti je i vodní mlýn, který
si  Kipling sám  upraviL  áby  mohl  vyrábět elekticlqý proud.  Zařízení  domu je  původní  tak, ják ho  tu zanechal,  společně  s  dopisy,
vystavenými vzpomínkami z cest a prvními vydáními jeho knih.

Později  odpolcdp  pft:jczd  autobuem  m  vlalové  nádraží  do  TENTml)mu  a  oqnJd  ÉLETmf_l?koiToqyom  rpn}g?tický
pi:giezd vláčkem  (n`má platba předem) k vodnímu hradu BOI)IAM  CASTLE  - nachází se  u vesnice  Robertsbridge  a jedná se o
jeden  z  nejkouzelnějších  středověkých  hradů  v  celé  Anglii.  Jedná  se  o  částečně  rozbořený  vodní  hrad.  K  večeni  ubytování  v
rodinách -večeře a večer v anglické rodině.

4=j± Po snídani přqjezd do nedalekého PORTSM0Iml - nejdůležitější britská námořní základna, jež je velkým průmyslovým
městem s  přístavem plným námořních fiegaL  trajekúů  a řadou rybářských lodí  a remorkérů.    Možnost návštěvy  objektů či  dalšího

programu:
* HMS Vict_o_ru která byla r.  1805 z Porsmouth vyslána do Traíálgaru, odkud se za tři měsíce později vrátila vítězně, ovšem s tělem

mrtvého kapitána Nelsona (pochován v St. Paul Cathedral).
* EĚval Naval Museum - historie námořnictva od flotily Alfieda Velikého až po dnešek.
* EĚQjížd'ka ]odí námořním přístavem (výstup u ponorky)
*§ipinnaker TbwerL- vyhlídková věž s výhledem výhled na přístav Portsmouth a ostrov Wight.V roce 2005 byla v rámci prQjekúi

ntillennium dokončena výstavba této  168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower na nábřeží Gunwharf Quays. Výhlídkové plošiny jsou
ve výšce mořské hladiny a dále v 99,104 a 109 metrech.

Odpoledne  přejezd   k PORTCHEHE^STER  CASTLE  (educational  visit  zdarma pro  studenty  a pedagogický  doprovod)-  středověká
zřícenina hradu s vodním příkopem, který má v podhradí velkou travnatou a dobře udržovanou plochu (možnosti pikniku). Možnosti

procházek kolem hradu  a pláží s krásným  výhledem na přístav  a  pobřeží  acrátká zastávka - návštěva zdama v rámci  educational
visit. Návrat do rodin do rodin na nocleh, večeře.

§=j=gDipo snídani odjezd do nejznámějšího univerzitního města OXFORD; procházka historickým centrem, návštěva ±±±s±
Church Collegg.(v jídelně byl natáčen film o Harry Potterovi), návštěva některého z muzeí  (Ashmolean Museum, Pitt Rivers M.,
Museum of Natura] History),
Odpoledne přQjezd do přímořského lázeňského města BRIGIITON a prohlídka města:
*Royal Pavilion - procházka kolem přepychového paláce, pQjatého v orientálním stylu (dle zájmu návštěva) - dům nechal přestavět

na Palác princi z Wálesu, později usedl  na trůn jako Jiří IV,  úpravy paláce byly dokončeny v roce  1822 a exteriér zůstal prakticky
nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu.
*Sea Life Centre -jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku  1872 byl

v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíte zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Možnost návštěvy.
*  Lanes  -  mezi  pavilónem  a  nábřežím  najdete  změť  úzkých  uliček  s  pěšími  zónami  známou jako  Lanes  -jádro  staré  rybářské

vesničky, z níž se vyvinul Brighton.
*  Palace Pier..-typické,  pozdně  viktoriánské  molo  z roku  1899  dnes  láká návštěvníky  pasážemi  se  zábavními podniky.  Možnost

procházky po molu
*British Aiiwa±±§g -  vyhlídková věž 162 m vysoká na mořském pobřeží v Brightonu, postavěna na místě původního Est Pier

(od r.  2016) -s krásnými výhledy do okolí (až na ostrov White či pobřeží Beachy Head) -věž byla postavena stejnou společnostL

jako London Eye. OobnJ volDo_ na drobné nákLpy v OD PTh*rlL NóvTat do rodln do rodin na noK:leh.EEŠÉE±.

é±j±: Po snídani odjezd do l,Or`mÝNA -  celodenní  prohlídka města po trase:
*  Tower of London` procházka kolem pevnosti, jejíž stavbu zahájn Vlém Dobyvatel. V Žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho
vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Královské  koninovační klenoty jsou uloženy  v pokladnici Jewel House -
dokumentují historii a bohatství Vélké Británie.
*TbwerBridg§-procházkapomostu.Neogotickévěžeskrývajímechanismusnazvedánímostu(naproplutívelkýchlodí),jedna

z typických staveb Londýna. Most navrhl archítekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra
v kamenném plášti a spQjují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu
* Př.,lezd ]odí  od Tt)rw.r of lLondon L Pnr].mentu
* London Exg -obří kolo postawené na břehu řeky Témže, nedaleko Houses of Páhamenť Bylo postaveno v roce 2000 aje vysoké

135 metrů. Během 30 minutové jízdy má každý návštěvník Londýn jako na dlani. Možnost prQjíždky .
*  Ilouses  of Parliament.Jparlamem;:|  -na jeho  místě  stával  od  11.  stol.  Palace  of Wéstminster,  z  něhož  se  dochovala  pouze

Westminster Hall.  Současná neogotická stavba, kterou prQjektoval sir Charles Barry, byla postavena poté,  co v roce  1834 zachvátil
původní palác požár. Od 16.
stol. tu sídlí dvě sněmovny: Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Budově vévodí hodinová věž se
14tunovým zvonem Big Ben, zavěšeným v roce  1858. Jeho hluboký zvuk vysílá denně stanice
BBC.
*  Westminster  Abbex|Westminsterské  ona±s±@  -  bylo  založeno  v  8.   stol.  Je  míste

posledního   odpočinku  britských   panovníků   a  zároveň  dějištěm   korunovací   a  královskýc
svatebních obřadů.
*  BEÉliam  Palace  _ÍBL±Ěij±g!!a!!±s!!Ína!és)  -  slouží jáko  rezidence  královské  rodin
v  Londýně  od  chvíle,  kdy  na trůn  usedla královna  Viktorie.  Přítomnosti  královské  rodiny  s
oznamuje vyvěšením královské standarty a v noci osvětlením. Před palácem drží stráž královsk
garda.
* St. James's Park -jeden z nejstarších královských parků v Londýně  s malýmjezírkem a 2 ostiůvky
* Možnost drobných nákupů a eventuelně nákup potravin na cestu  na Traíálgar Sq+iare nebo Covent Garden
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Možnost `ýběni návštěvy některého z těchto dvou muzeí:

* Národní Galerie -možnost prohlídky nejzajímavějších expozic (např. Picasso, impresionisté a další) a±bg
* British Museum -možnost prohlídky vybraných expozic (obě muzeajsou v pátek otevřena 10-20.30 hod.

=±=§)TLEĚ§jezdmístnídopravoudoGreenwich.
* Greenwich Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic" (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, Že jí prochází

nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil  se zde také slavný král Jindřich VIII.  Procházka parkem (osvětlení nultého poledníku
laserovým paprskem), kolein Q±±LBgya[ Observator![ , Námořního muzea ÍThe Nationa[ Maritime Museum a Queen's House..
Odjezd na tunel či trajekt do Francie

K večeru přejezd do Folkestone/Doveru na večemí EUROTUNNEI/IRAJEKll

Z=±!p± Průjezd přes Francii, Belgii a Německo. Návrat k budově školy v odpoledních hodinách.

Cena zahmuig:
•  dopravu zájezdovým autobusem (WC, video, možnost zákoupení občerstvení-teplé a studené nápQje -  za Kč)
• 2 x trqjekt/Eurotunnel ®řednostně na cestě tam -trajekt a na cestě zpět - tunel)
•  1x ubytování v hotelu Formule  1  (třílůžkové pokoje) bez snídaně (časně ráno odjezd z hotelu, snídaně z vlastních zásob a čaj

za Kč u řidičů v buse u White Cliffs)
• 4 x ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku)
• odborného průvodce CK
•  iníbnnační materiály na cestu (mapky,... )
•  zákonné pQjištění CK

• DPH 21%

Cem nezahrnuiff
• vstupné a kapesné, ev místní doprava
•  komplexní cest.pQjištění do zahraničí (vč. pQjištění léčeb. výloh a pQjištění storna zájezdu -doporuěujeme za příp]atek)

Fakultativně í.za_nĚíp!a!§!§)i
• komplexní cestovní pQjištění do zahraničí vč. léčeb. výloh a storna zájezdu z dův. nemoci: 238,- Kč/os./pobyt

Cúa je kalkulována a zájezd se uskuteční při min. počtu 40 studentů a 2 učitelů (pedagogický dozor), dle směnného kurzu ČNB ke
dni  12.  9.  2018.

Podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů obdrží účastníci do 24 týdnů před odjezdem na zájezd.
Oi.i.entační `ýše vstuDů ve Velké Británii -íĚn}:jsou uvedeny v GBP. ev v Kě)pro  n 2018

0teviraci doba                     dospěli            studenti         děti do
1 5 let

EĚÉgs Smugglers Adventue 10-17 8,4S 7,50 7'50

•ízda lanovkou na hrad 10-17:30 2'70 1,70 1'70

Hastings Cable Car -zpáteční lístek
Hrad/zřícenina 10-16 4'9S 425 3'95

Blue Reef Aquffium 10-17 260 Kč 260 Kč 260Kč
Nižši cena pň platbě předem přes intemet, nutná úhrada v Kč

BĚigbm

Sea Life Centre 10_  16 310 Kč 220 Kč 220 Kč
Nižši cena při platbě předem přes intemet, nutná úhrada v Kč

British Airways i360
11-17:30 432 Kč 365 Kč 216 KčCena se bude navyšovat po  1.4.2018

Nižši cena pň platbě předem přes intemet, nutná úhrada v KČ

Oxford Christ Church College Hall  10-12,14-17Cathedral10-17 7'45 655 6'S5

Porsmouth

HMS Victory loď 10-17:30 400 Kč 300 Kč 300 Kč
Nižši cena při platbě předem přes intemet, n`má úhmda v Kč

•ízda lodí válečným přístavem s výstupem na Zdarma, pokud se 6 6 6

ponorku navštív]' HMS Victory
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nebo Mary Rose

Emirates Spinnaker Tower 10-15:30 300 Kě 270 Kč 240 Kč
Nižší cena pň platbě předem pňes intemet, n`má úhrada v Kč

Portchester C astle 10-18 Zdarma Zdal.ma Zdarma
educational visit *

Baffl2 Battle Abbey 10-18 zdarma Zdarma Zdarma
educational visit *

Bodiam Castle Bodiam Castle  - vodní hrad 10-17 9 9 4,50

vláček z Tenterdemu  na hrad Bodiam Castle 10:40,11:45,13:15,14:20'15:35 17 17 11

PÍE The mite Cliffs 10-17 Zdarma Zdarma Zdarma

Dover Castle 10-18 Zdarma Zdarma Zdarma
educational visit*

LONDON London Eye (při platbě předem v Kč) 10 - 18 650 Kč 630 Kč 460 Kč

ational Gallery Pá 10-21 zdarma zdarma zdarma

British Museum Pá zdarma zdarma zdarma

nm 10 GBP 8GBP 8GBP

* Educational víisits -v případě, že z nějakého důvodu nepůjde v těchto objektech zajistit educational visit  -budeme
účastníky zájezdu kontaktovat s cenou v GBP

Žlutá barva -nutné platit předem v Kč z důvodu nižší ceny při objednávce předem a platbě přes intemet
Modrá barva ~ památiqr doporučené cestovní kanceláří.
Bez barvy. -  Škola si může vybrat z těchto dalších památek v případě zájmu
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