PROGRAM ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Lokalita:

Torbay

Program pro jazykový pobyt v Torbay na 8 dní se 12 lekcemi v termínu 7.-14.5.2017
Neděle 7.5.2017
Ve 14:30 přistavení autobusu ke Gymnáziu Říčany, Komenského náměstí 1/1280.
V 15:15 přistavení autobusu k hotelu Pyramida, na ulici Bělohorské, Praha.
Dále cesta přes Německo, Belgii a Francii.
Pondělí 8.5.2017
Ráno přejezd trajektem do Velké Británie, odpoledne příjezd do Paigntonu, prohlídka města - návštěva Paignton ZOO (8,20
GBP), která je kombinová s botanickou zahradou, jedna z nejnavštěvovanějších a největších ve Velké Británii, večer setkání
s hostitelskými, které si studenty odvezou domů, večeře v rodině.
Úterý 9.5.2017
Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Exeteru - hlavního města Devonu, procházka historickým městem,
možnost nákupů, večeře v rodině.
Středa 10.5.2017
Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne prohlídka města Plymouth - přístav, který sehrál důležitou úlohu v historii,
návštěva National Marine Aquarium (6,30 GBP), kde můžete vidět množství mořských živočichů (žraloci, mořští koníci,
želvy,...) nebo projížďka lodičkou (4 GBP) podél přístavu - základna britského královského námořnictva, večeře s rodinou.
Čtvrtek 11.5.2017
Snídaně v rodině, celodenní výlet do Cornwallu, procházka městečkem Tintagel a prohlídka Tintagel Castle (6,50 GBP),
opředeného legendami o Králi Artuši. Dle času a zájmu odpoledne krátká prohlídka Torquay, možnost osobního volna na
pláži, případně procházka Cockington Village. Poté návrat do rodin, večeře.
Pátek 12.5.2017
Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do oblasti národního parku Dartmoor - procházka po okolí v typické
krajině vřesovišť a mezi poníky, dle času zastávka ve vesničce Widecombe, večeře v rodině.
Sobota 13.5.2017
Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna - London Eye, Houses of Parlaiment,
Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery
(zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí nebo
metrem (4,40 GBP) 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.
Neděle 14.5.2017
Přibližně v 15:30 příjezd do Prahy a v 16:15 do Říčan, vždy na stejná místa jako při odjezdu.
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 informovat rodiče.
Místa s uvedenými vstupy doporučujeme navštívit. Uvedené ceny prosím berte jako orientační, neručíme za případné změny.
Pokud byste souhlasili s návštěvou všech uvedených míst, je výše vstupného dohromady cca 26 GBP pro studenty do 15 let
včetně.
Vstupy pro dospělé a pedagogický doprovod (pedagogové jsou povinni doprovázet studenty při vstupech na jednotlivé
památky, ve většině případů: na 15 studentů 1 učitel):
- Paignton ZOO - 3 místa zdarma (pokud jde celá skupina)
- National Marine Aquarium - 3 místa zdarma (pokud jde celá skupina)
- lodička v Plymouth - 3 místa zdarma (pokud jde celá skupina)
- Eden Project - 3 místa zdarma (pokud jde celá skupina)
- lodička v Londýně - platí všichni, dospělí 8,70 GBP
Na místě jsou možné změny programu jen v případě nepříznivého počasí a po domluvě s průvodcem za předpokladu, že
změna neovlivní závaznou rezervaci prohlídky (při zrušení rezervace těsně před prohlídkou by mohly být účtovány storno
poplatky).
Doporučujeme, aby si studenti vzali drobná eura na toalety v Německu.
V urgentních případech (např. v den odjezdu zájezdu), volejte naše mobilní číslo 00420 739 341 665.

