
                                                      CK Boca spol. s r. o., 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice
                                                                        tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207,  info@ckboca.cz, http://www.skolni-zajezdy-ckboca.cz

TERMÍN: 3.10. – 8.10. 2016 (po-so)                                           

 CENA při 45 studentech: 8.590,-     Kč                                                                                                            
 CENA při 40 studentech: 8.990,-     Kč                                                                                                            

Program školního zájezdu:
1. den: V časně ranních hodinách odjezd z Pardubic  směr Praha a  Rozvadov. Přejezd přes Německo, Belgii do Francie. 
Navečer příjezd na ubytování do hotelu F1 v Dunkerque.

2. den: Přejezd do Calais. Cesta trajektem Calais – Dover. 
- přejezd a  možnost procházky po pobřeží s bělostnými, křídovými útesy,  The White Cliffs  , které jsou hlavní dominantou celého pobřeží a za
krásného počasí jsou vidět až z Francie. 
- návštěva   DOVER CASTLE, tyčící se na kopci nad městem. Založen ve 12. st. na obranu a drží prvenství největšího hradu v  Anglii. Za 2. sv. války
byl velmi význačným místem, protože v hlubokých skalách se nachází spousta tunelů, ve kterých bylo za války zřízeno tajné řídící centrum a
podzemní nemocnice. Dnes se zde nachází muzeum a jeho návštěva opravdu stojí za to. Na několik chvil pohlédnete do období války a pocítíte
strach z toho, jaké to bylo se v těchto tunelech skrývat, zatímco vám nad hlavou přelétaly válečné letouny.  
- nebo alternativně návštěva LEEDS CASTLE, který mnozí pokládají za nejkrásnější v Anglii. Od svého vzniku ve 12. století je nepřetržitě obydlen.
Jindřich VIII. si hrad zamiloval a často sem jezdil, hlavně když v Londýně řádil mor. V zahradě stojí za pozornost labyrint.
-  CANTERBURY –  prohlídka  malebného městečko  s gotickou katedrálou,  kde byl  v r.  1170  zavražděn arcibiskup Thomas Becket  (za  vlády
Jindřicha  II.)  a  město  se  brzy  stalo  poutním místem,  kam proudily  zástupy  poutníků  k Becketovu  hrobu.  Tato  událost  se  stala  námětem
“Canterburských povídek” spisovatele Geoffrey Chaucera. Dle zájmu prohlídka katedrály a historické části města, ev. možnost drobných nákupů.
 - dle časových možností zastávka u   křídových útesů   SEVEN SISTERS.  K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře. 

3. den: Po snídani odjezd do HAMPTON COURT, prohlídka přepychového paláce, který původně patřil kardinálu Wolseyemu a později, když byl
kardinál uvězněn jako velezrádce, jej převzal do svého vlastnictví král Jindřich VIII a žil zde postupně se svými manželkami. Po prohlídce zámku
procházka překrásnými zahradami včetně labyrintu. 
Poté přejezd na prohlídku přístavního města PORTSMOUTH - nejdůležitější britské námořní základny, jež je velkým průmyslovým městem s
přístavem plným námořních fregat, trajektů a řadou rybářských lodí a remorkérů. Old Portsmouth, rozkládající se kolem původního přístavu, má
něco ze svého georgiánského a tudorovského charakteru. Royal Naval House – v komplexu se nachází tři historické lodě a stejný počet muzeí.
HMS Victory - loď, která byla roku 1805 z Portsmouth vyslána do Trafalgaru, odkud se za tři měsíce později vrátila vítězně, ovšem s tělem
mrtvého kapitána Nelsona. Dle zájmu prohlídka Spinnaker Tower (otevřeno do 17:30 hod.) – vyhlídková věž, vysoká 165 m, poskytuje výhled na
přístav Portsmouth a ostrov Isle of Wight. Inovativní design tvoří šestihranná betonová osa a ocelové oblouky, které celou stavbu formují do
tvaru  spinakru.  Můžete  navštívit  tři  vyhlídkové  platformy,  umístěné  ve  výšce  cca  100  metrů  nad  zemí.  K  dispozici  je  vnitřní  a  vnější
vysokorychlostní výtah. Podlaha v nejvyšší části vyhlídkové věže je prosklená a poskytuje pohled dolů na promenádu, obchody a spletitý design
samotné konstrukce.  Možnost nákupů v Primarku (otevřeno do 18:00 hod.). K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře. 

4. den: Po snídani odjezd na prohlídku STONEHENGE – nejznámější megalitické památky v Anglii, která vznikla přibližně 3000 let př. n. l. Jedná
se o seskupení obrovských kamenů do kruhu, jež se nacházející na Salisburské  pláni v Jižní Anglii. Archeologové se přou, zda se jednalo o místo
rituálního obětování a uctívání Slunce, zda sloužilo k astronomickým účelům či zda to byl královský palác. Účel stavby zůstává dodnes záhadou.
Symetričnost a umístění stavby stejně jako shodnost osy areálu s osou východu slunce v den letního a zimního slunovratu podporují teorii, že
mohlo jít o nějaký druh observatoře či zařízení pro měření času. Odjezd do SALISBURY  - toto vzkvétající a dobře udržované jediné větší město ve
Wiltshire je velmi příjemné. Město vzniklo na počátku 13. století, kdy sem bylo přesunuto biskupství z  Old Sarum, starobylé pevnosti z doby
železné, jež nyní stojí na severním okraji města, jen o kousek blíže než na západě  Wilton House, jedna z nekrásnějších staveb ve Wiltshire.
Návštěva  Salisbury Cathedral  s věží,  která je se svými 137 metry nejvyšší  v Anglii.  Katedrála stojí  v The Close,  největším a nejpůsobivějším
kostelním areálu v zemi, poklidné oboře s trávníky a pohlednými starými stavbami. Prohlédnete si kolonády křížových chodeb a kapitulu se
stěnami zdobenými řadou výjevů ze Starého zákona. Knihovna, která je otevřena pouze k vědeckým účelům, obsahuje vzácný originál Magna
charta libertatum. Přejezd na prohlídku OLD SARUM. K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře.

5. den: Dopoledne návštěva střední školy v     Londýně . (ev. náhradní program)
Poté přejezd místní dopravou do centra LONDÝNA -  pěší procházka po trase:
-  Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Bridge
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- Westminster Abbey, korunovační kostel, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti do r.  1760, konají se
zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny
- Parliament Square a vládní ulice Whitehall,  zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem
Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni 
- St. James´s Park (nejstarší park v Londýně) 
-  Buckinghamský  palác,  kde  bydlí  královská  rodina.  Její  přítomnost  se  oznamuje  vyvěšením královské  standarty.  Před  palácem drží  stráž
královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. 
- Trafalgar Square – u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly a Francouzi v bitvě u Trafalgaru. 
Dle zájmu prohlídka: 
- British Museum - nejstarší veřejné muzeum na světě bylo zřízeno v roce 1753 jako domov pro rozsáhlé sbírky lékaře sira Hanse Sloana. Jsou
zde řecké, římské, egyptské a západoasijské exponáty, dále orientální sbírky a sbírky z Mexika (zdarma, otevřeno v pátek do 20.30 hod.).
NEBO
- National Gallery (Národní galerie) -  přední londýnské muzeum umění, které vlastní přes 2200 obrazů. Byla založena r.  1824 a dnes jsou v ní
zastoupeny obrazy od 13. stol. až po impresionisty 19. stol. (zdarma).
NEBO
- London Transport  Museum –  muzeum zaměřené na  historii  dopravy v Londýně. Hlavní část sbírek muzea je umístěna v rozsáhlé budově
postavené roku  1872,  dříve používané jako květinová tržnice.  Sbírky  muzea obsahují  mnoho  autobusů,  tramvají a  železničních dopravních
prostředků. Exponáty v muzeu obsahují různé typy předmětů od pohlednic s dopravní tematikou po kompletní soupravu  metra z roku  1938,
která je umístěna v depozitáři muzea (do 18 let zdarma).
Poté možnost nákupů v Primarku (v pátek otevřeno do 22:00) na Oxford Street. 
Cesta trajektem Dover – Calais.   

6. den:  Přejezd přes Francii, Belgii a Německo  do ČR.  Příjezd do ČR v  odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: 
* dopravu  zájezdovým autobusem
* 2x trajekt (event. 2x tunel nebo 1x trajekt a 1x tunel)
* 1x ubytování v hotelu Formule 1 ve Francii (třílůžkové pokoje)
*  3x ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku)
*  průvodce CK 
*  mapky
*  DPH
*  zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: 
* vstupné a kapesné
*  komplexní cest.pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a poj.storna z dův.nemoci (za příplatek) – 36 Kč/den, tj. 216 Kč/pobyt/osoba

Cena je kalkulována na 40 - 45 studentů a 3 osoby jako pedagogický dozor (učitelé). 
Podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů do navštívených objektů obdržíte cca 1 měsíc před odjezdem na zájezd. Na cestu do V.
Británie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 2000 (zelený, se čtecím kódem).

Orientační výše vstupů ve Velké Británii –   ROK 2015/2016   (ceny jsou uvedeny v     GBP):

                                                                                                                                                              dospělí     studenti (16-25 let)          děti do 15 let
CANTERBURY katedrála – skupina 9,- 8,50  do 18 let 7,-
DOVER CASTLE 18,- 16,10 10,80

- možnost Educational visit PO - PÁ zdarma zdarma zdarma
LEEDS CASTLE skupina 15 a více osob 15,25 14,25 11,-
HAMPTON COURT skupina 15 a více osob 14,85 12,60 7,43

při platbě předem v Kč – jen PO – PÁ, nelze v době 
školních prázdnin ve VB

710,- 220,- 160,-

PORTSMOUTH Spinnaker Tower 9,50 8,50 7,50
- možnost Educational visit PO - PÁ zdarma zdarma zdarma

STONEHENGE 16,- 14,40 9,60
- možnost Educational visit PO - PÁ zdarma zdarma zdarma

SALISBURY katedrála 6,50 6,50 6,50
OLD SARUM 4,70 4,20 2,80

- možnost Educational visit PO - PÁ zdarma zdarma zdarma
LONDON místní doprava – jednodenní jízdenka 8,- 8,- 4,80

Britské muzeum zdarma zdarma zdarma
National Gallery zdarma zdarma zdarma
London Transport Museum – skupina 10 a více osob 12,50 11,- do 18 let zdarma

https://cs.wikipedia.org/wiki/Depozit%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://cs.wikipedia.org/wiki/1872

