BRUGGY + CHESTER
sobota 25. 4. – sobota 2. 5. 2020
13 690,- Kč
9 lekcí AJ
4 noci v hostitelských rodinách s plnou penzí, 1 noc v hotelu Formule 1

1. den – sobota 25.04. odjezd od budovy školy, cesta přes Německo do Bruggy
2. den – neděle 26.04. dopoledne příjezd do města Bruggy, přezdívaného „Benátky Severu“. Procházka kolem
velkého tržiště, zvonice Belfort a krásného Hradního náměstí.
V podvečerních hodinách přejezd do Francie na ubytování v hotelu F1.
3. den – pondělí 27.04.po snídani v hotelu F1 přejezd do francouzského přístavu Calais či Dunkerque ,
odtud trajektem do Anglického přístavu Dover. Po cestě do Chesteru zastávka s návštěvou
historického hradu Leeds, ve večerních hodinách setkání s rodinami v Chesteru
4. den – úterý 28.04.

3 lekce anglického jazyka
odpolední výlet podél severního pobřeží Walesu na ostrov Anglesey, návštěva hradu
Caernforn –krátká zastávka ve vesničce Llanfair, odjezd do Ellin´s Tower – přírodní
rezervace, procházka na malebný ostrůvek South Stack
návrat do rodin, večeře

5. den – středa 29.04. 3 lekce anglického jazyka
odpolední výlet do Liverpoolu – Beatles Tour – po stopách slavných Beatles - návštěva
Mathew Street a Cavern Club, Beatles Story, prohlídka historického jádra města,
procházka po pláži Formby, návrat do rodin, večeře
6. den – čtvrtek 30.04. 3 lekce anglického jazyka
odpoledne prohlídka historické části města Chester,
v odpoledních hodinách přejezd do Londýna, setkání s rodinami, večeře v rodinách
7. den – pátek 01.05. celodenní procházka Londýnem kolem
nejvýznamnějších míst: Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, kolem
St.James´s Parku k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Covent Garden,
Trafalgar Square, dále pak Tower Bridge, Tower of London, HMS Belfast atd. Dle přání
skupiny možno navštívit Tower of London, British Museum apod. Od Toweru (či z jiné stanice)
odjezd metrem/vlakem (popř. lodičkou) na Greenwich, pohled na Cutty Sark, procházka
parkem k nultému poledníku, kde na skupinu bude čekat autobus.
Večer přejezd do Doveru a cesta do Calais, noční průjezd Evropou.
8. den – sobota 02.05. Průjezd Evropou, návrat před budovu školy v odpoledních hodinách.
Program se řídí dle průvodkyně, přání klientů a aktuálního počasí v místě pobytu, průvodkyně má oprávnění některý
program upravit dle potřeb skupiny ! Jedná se o příkladový program !
V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais FR (Dunkerque FR)
– Dover UK – Calais FR (Dunkerque FR), 1x ubytování v hotelu Formule 1 se snídaní, 3x ubytování v hostitelských
rodinách v Chesteru s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd, večeře), 1 x ubytování v hostitelských rodinách
v Londýně s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře), výuka AJ 9 lekcí (3 dny x 3 lekce),
odpolední program, organizační pracovník CK ALBION (tzv. group leader) po celou dobu pobytu i cesty, informační
balíček na cestu, propagační letáčky a mapky, dva nápoje jako dárek Albionu během cesty, pojištění léčebných výloh
do 5 mil. a pobytu v zahraničí včetně storna pobytu do 15 tis., pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cena neobsahuje: kapesné pro osobní potřebu a vstupy do památek, jízdné v místní dopravě

