PROGRAM ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Lokalita: Yorkshire (York), London

Termín: 11.května – 17.května 2019

Program 7denního poznávacího zájezdu do Yorku a okolí:
Sobota 11.5.2019
V 12:00 přistavení autobusu do zatáčky v ulici Na Florenci, Praha (vyzvednutí ZŠ Vodičkova). V 13:30 přistavení k ZŠ
Suchomasty, čp. 135. Dále cesta přes Německo, Belgii a Francii.
Neděle 12.5.2019
Přejezd do Velké Británie, návštěva Greenwiche - procházka parkem ke Královské observatoři a Nultému poledníku, odjezd
lodí do londýnského City - prohlídka St Paul's Cathedral , procházka přes Millenium Bridge, k Tate Modern, okolo
Shakespeares Globe, Golden Hind, HMS Belfast, City Hall přes Tower Bridge, návštěva Tower of London . Večer příjezd na
místo setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodinách.
Pondělí 13.5.2019
Snídaně v rodině, sraz na meeting pointu a odjezd do Yorku. Prohlídka města - procházka po historickém centru města,
uličce Shambles a středověké obranné zdi, vedoucí kolem větší části centra, návštěva katedrály York Minster a Jorvik
Viking Centre . Ubytování v hostitelských rodinách, večeře v rodině.
Úterý 14.5.2019
Snídaně v rodině, dopoledne návštěva Eden Camp - jednoho z nejzajímavějších muzeí věnovaného 2. světové válce,
atmosféru přibližují dobové scény a zvukové záznamy. Odpoledne projížďka národním parkem North York Moors k
přímořskému městečku Whitby s ruinami opatství , kterým se nechal inspirovat Bram Stoker k napsání legendárního
Drákuly. Při zpáteční cestě dle času možná návštěva městečka Robin Hood's Bay, nebo nejstaršího lázeňského města
Scarborough. Návrat do hostitelských rodin, večeře.
Středa 15.5.2019
Snídaně v rodině, dopoledne výlet do městečka Knaresborough, prohlídka Mother Shipton's Cave , dále návštěva Fountains
Abbey - prohlídka obrovského areálu se zbytky jednoho z největších opatství v Anglii, dle času a zájmu zastávka v
malebném městě Richmond. Návrat do rodin, večeře.
Čtvrtek 16.5.2019
Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna - London Eye, Houses of Parliament,
Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery ,
Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum , Covent Garden, lodí nebo metrem k O2 areně, při
plavbě výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, HMS Belfast, Tower of London, City
Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky.
Pátek 17.5.2019
Návrat na stejná místa jako při odjezdu. Příjezd do Suchomast zhruba v 16:00 a do Prahy kolem šesté hodiny večer.
Berte, prosím, tyto časy jako orientační, vždy záleží na aktuální dopravní situaci. Průvodce ve spolupráci s řidiči časy
příjezdů upřesní během zpáteční cesty v dostatečném předstihu, aby děti mohly včas informovat rodiče.
Program může být mírně upraven dle aktuální situace.
Peníze na vstupy: 70 GBP (pokud nějaké peníze po vyúčtování zbydou, budou dětem vráceny před závěrečnou návštěvou
Londýna).
Kapesné: 30 – 50 GBP (dle vlastního uvážení)
Doporučujeme, aby si žáci vzali drobné koruny/eura na toalety v ČR/Německu.
V urgentních případech (např. v den odjezdu zájezdu), volejte naše mobilní číslo (Student Agency) 00420 739 341 665.

