Královský Londýn a okolí
Termín: 8. 10. -13. 10. 2017
Cena: 6 990 Kč + cest. pojištění 37 Kč os./den včetně storna
Vstupné do objektů: cca 70 liber

Program (možné drobné úpravy)
1. den
Odjezd od školy v ranních hodinách. Po cestě možnost zastávky v Kolíně n. Rýnem - gotický
Dóm, muzeum čokolády, v Bruselu - Atomium nebo v Bruggách - historické centrum,
muzeum čokolády, grachty.
2. den
Příjezd do přístavu Calais, přeprava přes kanál La Manche a odjezd do Londýna. Dopoledne
začneme pěší procházkou místy, která se nejvíce zapsala do historie Londýna – Big Ben,
Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar
Square. Prohlídka londýnské galerie The National Gallery na Trafalgar Square, kde jsou
nejvýznamnější sbírky světového malířství. Dále tržištěm Covent Garden, přes most Golden
Jubilee Bridge, přetínající Temži až k samotnému obřímu kolu London Eye, odkud je skvělý
výhled z výšky 134 m na město. Večer ubytování v Londýně v rodinách.
3. den
Vydáme se do královského města Windsor, prohlídka Windsor Castle - největší obydlený
zámek na světě, bývalé sídlo anglických králů a víkendová rezidence královny Alžběty II..
Návštěva Etonu a Eton College - nejstarší a nejelitnější chlapecká soukromá škola založená
Jindřichem VI.. Odpoledne návštěva prehistorické kamenné svatyně - Stonehenge a zastávka
ve městě Winchester se známou katedrálou a stolem krále Artuše v Great Hall.
4. den
Výlet do historického univerzitního města Cambridge, projížďka na lodičkách, možnost
návštěvy některé koleje. Odpoledne zastávka v Duxfordu v Imperial War Museum - největší
letecké muzeum a letecká základna, kde vznikla i první čs. letecká peruť.
5. den
Pěší prohlídka od St. Paul´s Cathedral, přes Millenium Bridge k divadlu The Globe a galerii
moderního umění Tate Modern kolem Golden Hide-loď F.Drakea a válečného křižníku HMS
Belfast (možnost návštěvy - děti do 15 let zdarma). Dále kolem moderní budovy Londýnské
radnice přes nejznámější londýnský most Tower Bridge do doků sv. Kateřiny až k Toweru,
který si prohlédneme včetně korunovačních klenotů. Odpoledne plavba lodí po Temži k
nejstaršímu parku Londýna Greenwich, jenž protíná nultý poledník, možná prohlídka
královské observatoře - Royal Observatory a největšího muzea námořnictví ve Velké Británii
- National Maritime Museum. Procházka a osobní volno ve městečku, noční přeprava do
Calais.
6. den
Návrat do ČR ke škole v odpoledních hodinách.

Zájemci se nahlásí vyučujícím jazyků nebo J. Hrudkajové do 13. 4. 2017.

