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1. den - odjezd od Školy Ve Veče.ních hodinách. loční přejezd sRN

2. den - ránc Žastávka v Lucemburku, odpo]e,]n9 náVštěva Bruselu ' '.-
(prohlídka měsia sidla EVropské unie). pcklačo'Jání V ceslě síněr Calais,"
ubytování ve Francii V hotelu Formu]e 1, nocleh

3. den - ráno přejezcl clo Calais. přeprava tu eiem/trajektem do Doveru'
křidoVé útesy a přístav, proh|ídka h.adu Leedslevent' HeVer casiie (Cjorí]o'J

Anny Boleynové), Rochester _ středověké měsiečko na řece lMedway (hiád'
Zbytky městského opevnění), Večer ubytováníV rodinách, Večeře' nocleh

4' dén - snídaně, odjezd do Londýna, okruŽníjíZda, pěší prohlídka: Whiiéhei]'
Big Ben' Parlament, Westrninsterské opatství, Buckinghamský pa]ác,
BUr]ingtonova arkáda' náměsií Piccadilly, Traía]garské náměstí' prohiidka
r0uzea fu1adame TUssaud's nebo Brjtjsh Museum, navečer náVlat co Bexiey'
večeře' nocleh

5' cien - snídaně, prohlídka City (pevnost Tower' katedrála sV- Pavla,
l\lonumenl' Bank of England)' přejezd lodí nebo V]áčl(en DLR do creerý ].' l.
luneiem pro pěší pod TemŽíZ Psiho ostrova' Gree.\tichský přísiaV (c,]li:!
sark), náVštěVa Námořniho mUZea a Qu9en's Hoaise, plocházke paj'ke.. [ťj
hVěZdárně a k nUltémU po]edníku. navečer přejezd do FŮlkestoie/ii']cve|!] i.
iunelem/trajektem do Calais

6' d€n - transit přes lrancii, Be|g]i, Německo, náVrat odpc]edne

'dir 18 let:
dospělé:

. Doporučujeme připojištitse né léčeb.é výlohy'

Doporučené kapesné (vstupy do muzeí + drobné suÝenýry): cca 40 GtsP

Počei účastníkú: 44 dětí + 3 x pedagogický dozor Zdalňa

PhDr. lvana řrocházkÓvá
cestovnikan5elář
551 01 Jarc:něř, Na Úpě 504
t6l':6ř8 320 423.490 501 858

V cene záie7dU i^ /ahlnJ'a doo'a /a cIálkový'n á llobusc'n BoVA s Íro1nostl oocerslve_'
přeplava tunelěňliiajě:(lem, 2X Llbytování V rodinách s plnou penzí (obědy V ba]íčkU), 1x
l bylovánl V hole'- l orl^1-|e '' p'r, /odce' oolislén; laÍU"y p'o o' 'pád _p''d <L C(

]níolmace á objednáVky na ivanaprochazkove@iiscál 'c7

Platbá zájezdu: zá oha 50% při př hlášeni e uzavření smjouvy, dopjatek 1 jněsíc !,i.d od]ezdem


