GYMNÁZIUM A SOŠ HOSTINNÉ
Jazykový kurz v okolí Brightonu
18. – 24. března 2018
7 dnů/4 nocí, 12 lekcí/3 výukové dny
1. den

- v odpoledních hodinách odjezd z Prahy, tranzit SRN, Belgie, Francie

2. den

Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze které se nám naskytne neobvyklý
pohled na O2 Arénu a severní Greenwich. Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější
čtvrtě Docklands až do oblasti City of London – navštívit můžeme Tower of London (bývalé královské sídlo,
vězení a popraviště, dnes výstava královských korunovačních klenotů a historických zbraní) nebo zvedací most
Tower Bridge, kde budeme mít možnost se projít po pěší prosklené lávce, vysoko nad londýnskou dopravou.
Podíváme se také k bitevnímu křižníku HMS Belfast, od kterého budeme mít výhled na nejmodernější stavby
podél Temže (např. Gherkin - okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie s 310 metry).
Následuje procházka kolem The Monument - místa, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666, až k St. Paul’s
Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století. Na závěr dne přejdeme přes
Millennium Bridge k divadlu Shakespeare’s Globe, které si v případě času a zájmu můžeme prohlédnout i
zevnitř a seznámit se s životem slavného anglického dramatika, který zde svého času působil. Zbude-li čas a
síly, můžeme nahlédnout i do sousední galerie Tate Modern, která nám poskytne zajímavý pohled do světa
moderního a současného umění.

3. den

9:00 – 13:00 výuka
Beachy Head + Seven Sisters – křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, cca 4 km dlouhá procházka po
útesech kolem dvou historických majáků, výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters, v případě času a chuti
prodloužení procházky o meandry říčky Cuckmere
V případě času a zájmu zastávka v Eastbourne - příjemné letovisko s krásným přístavním molem, promenádou,
dlouhou oblázkovou pláží a pohodovou atmosférou, bývalá rybářská vesnička, od 1. poloviny 19. stol. se měnila
na přepychové přímořské lázně s luxusními domy a hotely. Ubytování v hostitelských rodinách

4. den

9:00 – 13:00 výuka
Brighton - jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní
centrum celé jižní Anglie, Royal Pavilion - královský palác v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých
uliček, Sea Life Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Palace
Pier - přístavní molo a pobřežní promenáda, oblázková pláž. Možnost návštěvy nejtenčí vyhlídkové věže na
světě – British Airways i360.
Ubytování v hostitelských rodinách

5. den

9:00 – 13:00 výuka
Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny Boleynové, druhé ze šesti manželek
Jindřicha VIII., expozice o životě v 15. a 16. stol., voskové figuríny slavných osobností oblečené do dobových
kostýmů, unikátní sbírka modelů domečků znázorňující život anglického venkova od středověku až do
viktoriánské doby, v okolí hradu nádherné zahrady v italském nebo renesančním stylu s fontánami a potůčky,
přírodní a vodní bludiště.
Ubytování v hostitelských rodinách

6. den

Hned po ránu se projedeme lodí po Temži a během plavby si prohlédneme nejznámější památky Londýna.
Z loďky vyskočíme u slavného 135 metrů vysokého kola London Eye, ze kterého si můžeme prohlédnout Londýn
z ptačí perspektivy. Nebo navštívíme London Dungeon - kombinace skutečných dějin, hororu i humoru, jež vás
provedou nazpět časem do nejtemnějších momentů v historii hlavního města. Odpoledne strávíme v oblasti
Westminsteru, kde se projdeme kolem budov Parlamentu s věhlasným Big Benem, nasměřujeme se k
Westminster Abbey, kde jsou již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Odtud nás čeká
St.James´ Park, kterým dojdeme k sídlu královské rodiny Buckingham Palace. Vyfotíme si památník „Královny
Matky“ a vydáme se přes třídu The Mall na Trafalgar Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde
Angličané vítají nový rok. S Londýnem se rozloučíme v samém centru zábavy na Leicester Square, které je
vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent Garden. Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do
Francie.

7. den

- návrat přes Francii, SRN do ČR, příjezd do Prahy v odpoledních hodinách

CENA: 9 490 Kč / osoba ml. 19 let, cena je platná při počtu min. 45 studentů
9 290 Kč / osoba ml. 19 let, cena je platná při počtu min. 50 studentů
osoba starší 19ti let příplatek 490 Kč
CENA ZAHRNUJE: dopravu dle programu zahraničním busem s WC a klimatizací, trajekt/tunel, ubytování v hostitelských
rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), výuku v počtu 12 lekcí/3 výukové dny, službu průvodce,
kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy navštívených míst
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné (cca 50 GBP), drobná EUR (na WC při tranzitu)
Změna programu vyhrazena!
Kristof, s. r. o.
cestovní kancelář
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