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012 - Hrabství Somerset s výukou angličtiny v oblasti Bath a výlety:
Wales (Cardiff), Londýn, Harry Potter, Cheddar, Wells, Caerleon a Tintern Abbey
8 dnů/5 nocí/bus/plná penze/12 lekcí aj

1. den – odjezd přes Německo, Belgii do fr. přístavu Calais.
2. den - v ranních hodinách přeprava přes
kanál La Manche (trajekt Calais-Dover) a
příjezd do LONDÝNA do Westminsteru,
krátká pěší prohlídka hlavních památek
Westminsteru: Houses of Parliament,
Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, St. James´ Park, Trafalgar
Square, Buckinghamský palác – střídání stráží v případě, že se tento den bude
konat. Pauza na oběd. Přejezd pronajatým soukromým autobusem (ne městskou
dopravou) na okraj Londýna a návštěva WARNER BROS. STUDIO LONDON TOUR The making of Harry Potter – ateliéry
mapující vznik několika filmů Harryho Pottera: uvidíte opravdové kulisy, které se vyskytly ve filmech H. P., můžete
si vyzkoušet různé triky apod. Večer odjezd na ubytování, večeře. Přesun na ubytování do rodin do oblasti v blízkosti
Bath (Frome nebo okolí).
3. den – dopoledne výuka angličtiny cca 9:00 – 12:00. Odpoledne návštěva
lázeňského města BATH. Prohlídka města: Bath Abbey (opatství) aj., Návštěva
Římských lázní uvnitř (Římané se dostali do Anglie a právě zde našli horké
prameny). Možnost nákupů. Například studenty oblíbený OD Primark, TK Maxx,
Poundland - vše za libru. Ubytování v rodinách.
4. den – dopoledne výuka angličtiny cca 9:00 – 12:00. Krátký výlet do Walesu.
Návštěva hl. města - CARDIFF – aby seznámení s Walesem bylo to pravé, městem nás provede v angličtině opravdový
waleský průvodce. Ubytování v rodinách.
5. den - dopoledne výuka angličtiny cca 9:00 –
12:00. Odpoledne návštěva městečka CHEDDAR
– exkurze do rodinné výrobny sýru Cheddar,
návštěva jeskyní, kde sýr Cheddar zraje - s
anglicky hovořícím průvodcem. V případě
časových možností kratší zastávka ve městečku
WELLS s jednou z nejkrásnějších katedrál v
Anglii, středověkou uličkou i biskupským
palácem. Ubytování v rodinách.
6. den - dopoledne výuka angličtiny cca 9:00 – 12:00. Odpoledne poznávání Walesu.
Prohlídka bývalého římského města CAERLEON - pozůstatky římských kasáren, lázní
a amfiteátru. Zastávka v CHEPSTOW, tzv. "brána do Walesu", se středověkým hradem.
Pouze na fotografii. Návrat do rodin.
7. den – prohlídka LONDÝNA: Greenwich s nultým poledníkem, plavba lodí po
Temži, pěší prohlídka: St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, Shakespearovo divadlo The Globe, Tate Modern,
Golden Hind - loď sira Francisca Drakea, křižník z 2. světové války HMS Belfast – návštěva uvnitř. Moderní budova
Londýnské radnice, doky sv. Kateřiny, Tower of London. Ve večerních hodinách přesun do ČR.
8. den - přejezd přes Francii, Belgii a Německo. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Cena: 12 590 Kč

Termín: 14. – 21. 10. 2017 (sobota-sobota)

Doprava po Londýně zajištěna první den pronajatým soukromým autobusem, poslední den přejezd
lodí. Veřejná doprava se používat nebude.

Cena zahrnuje:
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu v Praze, parkovné, daň v Německu
- 5 x ubytování v hostitelských rodinách v blízkosti Bath
- 5 x plná penze (oběd je formou balíčků: sendviče, pití, sladkost/brambůrky, ovoce)
- 12 lekcí angličtiny a certifikát o absolvování kurzu
- přepravu přes kanál La Manche
- služby průvodce CK
- informační materiály a plánky
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK
- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu,
pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a
náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a
pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na
zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného krytí specifikováno níže
- DPH
Cena nezahrnuje:
- vstupné do objektů a muzeí v rámci programu pro děti do 15 let cca 80 GBP od 16 cca 110 GBP: Harry Potter
vstupné vč. dopravy cca 36/45 GBP, plavba lodí v Londýně 8/14 GBP *Roman Bath 8/8 GBP * HMS Belfast 2/10 GBP
*Cheddar 13/16 GBP * prohlídka Cardiffu s anglickým průvodcem 7/7 GBP * Caerleon 6/6 GBP*
- další náklady nad rámec programu zájezdu

Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny
účastníky:
Evropa
Léčebné
výlohy

Asistenční
služby

Úraz
Osobní věci
Odpovědnost
za škodu a poj.
Zrušení cesty

Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Komp. pobytu v nemocnici
(2000 Kč za den)
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a
přeprava
Repatriace tělesných
ostatků
Náklady na pohřeb

K moři
3 000 000
25 000
120 000
10 000
neomezeně
2 000 000
1 000 000
150 000

Náklady na opatrovníka
Trvalé následky úrazu

150 000
200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Zavazadla
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Zrušení cesty

15 000
1 000 000
500 000
240 000

Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místo ubytování. Výše vstupů je
orientační, potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 14 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd a
předpokládáme, že všichni navštíví vše. Cestovní kancelář rezervuje vstupy pro všechny účastníky, některé hradí i předem!!!

Zájemci si vyzvednou závaznou přihlášku u pí uč. Klímové a uhradí zálohu 5 000 Kč do
15/4/2017 – info o platbě obdrží při odevzdání přihlášky

