STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
se sídlem: náměstí Edvarda Beneše 2353 n 272 01 Kladno

Pobytový zájezd do Anglie
pro žáky SOŠ a SOU Kladno
Termín: červen 2020 – 6 dní

Doprava: autobusem, odjezd 1. den v ranních hodinách, návrat 6. den ve večerních hodinách.
Ubytování: 3 x v anglických rodinách
Stravování: z vlastních zdrojů, v anglických rodinách bude poskytnuta 3 x snídaně a večeře.
Během cesty je možné si v autobuse zakoupit nealkoholické nápoje, čaj a kávu.

Program:
1. den:	průjezd Německem, Belgií a Francií
2. den:	v ranních hodinách přejezd do Anglie. Příjezd do Londýna – prohlídka památek,
v podvečer ubytování v anglických rodinách.
3. den:	po snídani odjezd do Stratfordu – rodiště
W. Shakespeara, dále městečko Warwick –
jeden z nejkrásnějších středověkých hradů
v Anglii. Přejezd do Oxfordu – univerzitní
město. Návrat na ubytování do anglických
rodin.
4. den:	po snídani odjezd do města Salisbury –
prohlídka malebného centra, zastávka
ve Stonehenge – prehistorické kultovní
místo v Anglii. Přejezd k Westbury – křídový kůň, město Bath – nejznámější anglické
lázně. Návrat na ubytování do anglických
rodin.
5. den:	po snídani odjezd do Windsoru – sídlo
anglických panovníků. Přejezd do Londýna - návštěva muzea voskových figur
Madame Tussauds, Big Ben s parlamentem a další. Večer odjezd z Anglie.
6. den:	průjezd Francií, Belgií a Německem,
návrat do ČR.

WELCOME

n Cena: 7 690 Kč - záloha 3 500 Kč splatná
do poloviny listopadu, doplatek 1 měsíc před
odjezdem
n V ceně je doprava, pojištění CK, pojištění léčebných výloh v zahraničí, odpovědnosti
za škodu, úrazové pojištění rozšířené o storno, průvodce, ubytování a strava v anglických
rodinách. V ceně není vstupné do objektů doporučujeme směnit cca 100 anglických liber
(GBP).
n Důležité: platnost pasu musí být minimálně
ještě 6 měsíců po datu vjezdu do Anglie (prosinec 2020).
n Zájezd splňuje pokyny ministra školství
k výjezdům základních a středních škol
do zahraničí.

