Anglie aneb Hledání Harryho Pottera
Místa:

Londýn, Oxford, Warner Bros

Číslo programu:

005

Termín:

1.5. – 5.5.2017

1.den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.
2.den: Celodenní prohlídka Londýna včetně míst spojených s natáčením této kultovní ságy. Mimo
jiné uvidíte Buckinghamský palác, Parlamentární náměstí, Trafalgar Square, Piccadily
Circus, Soho,.. Odpoledne návštěva londýnské ZOO včetně domu plazů, kde se natáčeli úryvky
z filmu Harry Potter a kámen mudrců. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně.
3.den: Dopoledne prohlídka slavných filmových studií Warner Bros London, kde po deset let
vznikala nejúspěšnější filmová série o Harrym Potterovi, která okouzlila malé i starší diváky.
Budete mít jedinečnou možnost poznat to, co kamery neukázaly, podívat se na dokonalé kostýmy
a odhalit tajemství filmových efektů. Odpoledne přesun do Oxfordu a prohlídka historického
centra s průvodcem. Návštěva středověké jídelny v Christ Church College a Bodlelian Library.
Obě místa sloužila jako filmová kulisa. Večer návrat na ubytování.
4.den: Celodenní prohlídka Londýna. Návštěva historických Svatokateřinských doků a Katedrály
svatého Pavla. Odpoledne prohlídka válečného křižníku Belfast a poté se lodí přesuneme do
čtvrti Greenwich, kde překročíme nultý poledník. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České
republiky.
5.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách

6090,- Kč

Cena:

Cena zahrnuje:



dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, Video)



2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche



2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků)



komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna



pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.



na 13 účastníků 1 místo zdarma pro pedagogický dozor



bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků)



dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou



služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů

Cena nezahrnuje: 

MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí cca 50 GBP

Rozpis vstupů
London Zoo - 8 GBP (cena platí mimo prázdniny)
Warner Bros - 25 GBP (nutno objednat s časovým předstihem)
Belfast – zdarma (ne o víkendu a prázdninách)
Bodlelian Library - zdarma
Sv. Pavel - 7 GBP
Lodička – 4 GBP
Vstupy jsou platné pro rok 2016, je pravděpodobné, že v následujícím roce mírně povýší.

Závazná přihláška na zájezd do Anglie

Jméno a příjmení účastníka ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa trvalého bydliště……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození…………………………………………Státní příslušnost………………………………………………………………
Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie.

……………………………………………………
podpis

