PJZŠ HORÁČKOVA, PRAHA
LONDÝN, OXFORD A RODIŠTĚ W. SHAKESPEARA
30. 4. – 5.5. 2023 (6 dnů / 3 noci)
PO STOPÁCH HARRYHO POTTERA
1. den

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie.

2. den

V ranních hodinách přeprava do Anglie.
Oxford – slavné univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých kolejí a historických památek, možnost návštěvy New College
nebo Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Nachází se zde také nejstarší botanická zahrada z roku 1621, Carfax
Tower – věž ze 14. století, odkud je krásný panoramatický výhled na město. Možnost návštěvy jednoho z muzeí – Natural History
Museum (přírodovědné), Ashmolean Museum (řecké, římské a egyptské umění, umělecké předměty) a pro cestovatele je
připravena lahůdka v podobě Pitt Rivers Museum, kde věhlasní cestovatelé včetně Jamese Cooka shromáždili roztodivnosti
z celého světa. Osobní volno, možnost nákupů (PRIMARK)
Večer ubytování v hostelu ve Stratford upon Avon.

3. den

Den zahájíme návštěvou filmových ateliérů Warner Bros. Studio, kde se v rámci prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte
se vznikem nejúspěšnější filmové série o Harrym Potterovi, které stvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová. Uvidíte zázemí
natáčení, nádherné kostýmy a neuvěřitelné množství filmových rekvizit a nadpřirozené bytosti, které se ve filmech objevily.
Windsor Castle – jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu, nejvýznamnější oficiální rezidence
královské rodiny mimo Londýn. A když nám zbyde čas, uděláme si procházku městečkem Windsor - dlážděné křivolaké uličky
s hrázděnými domy.
Večer ubytování v hostelu ve Stratford upon Avon.

4. den

Stratford upon Avon – malebné historické městečko, rodiště Williama Shakespeara, hrázděné domy z 16. a 17. století, během
procházky městem uvidíme památky na tohoto slavného rodáka – Holy Trinity Church (místo, kde je pohřben), rodný dům, školu.
Butterfly Farm – největší motýlí ráj v Anglii – mnoho překrásných nevšedních druhů motýlů v exotickém prostředí tropických
rostlin, největší sbírka živého hmyzu v Evropě (neobyčejní brouci, obří stonožky, šneci, pavouci a mnoho dalších).
Cotswolds – romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová kopcovitá krajina s pastvinami, návštěva městečka
Bourton on the Water s unikátní architekturou – domy ze zlatohnědého kamene se střechami z kamenných tašek, Model Village
– miniatura vesničky vybudována v měřítku 1:9.
Večer ubytování v hostelu ve Stratford upon Avon.

5. den

Londýn – po ránu se projedeme lodí po Temži a během plavby si prohlédneme nejznámější památky Londýna. Z loďky vyskočíme
u London Dungeon – kombinace skutečných dějin, hororu i humoru, jež vás provedou nazpět časem do nejtemnějších momentů
v historii hlavního města. Následuje přejezd metrem oblasti City – vyfotíme si Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a
popraviště, dnes výstava královských korunovačních klenotů a historických zbraní), zvedací most Tower Bridge, bitevní křižník
HMS Belfast, od kterého budeme mít výhled na nejmodernější stavby podél Temže (např. Gherkin – okurka nakládačka, Shard –
nejvyšší stavba Velké Británie s 310 metry a další), The Monument – místo, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666.
V případě času se podíváme na Greenwich – předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku, který prochází
zdejším královským parkem.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.

6. den

Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

CENA:

12 990 Kč / student

cena je platná při počtu min. 47 studentů + 4x pedagog
v ceně zájezdu je zahrnuto vstupné do filmových ateliérů Warner Bros. Studio - Harry Potter v hodnotě 1 300 Kč

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, 2x eurotunel, 3 noci ubytování v hostelu s plnou penzí (snídaně, obědový
balíček, večeře), průvodce, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění na storno a připojištění na covid-19, barevnou mapu
Londýna, vstupné do filmových ateliérů Warner Bros. Studio
CENA NEZAHRNUJE: ostatní vstupné a jízdné cca 70 GBP (2 200 Kč – 1 100 Kč platit přes přihlašovací systém, zbytek vstupného s sebou na
zájezd v librách), kapesné (doporučujeme 50 GBP), drobná eura na WC (tranzit)
ROZVRŽENÍ PLATEB:
I.záloha

6 000 Kč

30.11.2022

doplatek 6 990 Kč

31.03.2023

vstupné 1 100 Kč

31.03.2023 (s doplatkem nebo zvlášť)

Kristof, s. r. o.
cestovní kancelář

Moskevská 28
460 01 Liberec
Czech Republic

tel.: 00420 485 102 862
fax: 00420 485 102 863

mail: info@mojeanglie.cz
web: www.kristof-jazyky.cz

Změna programu vyhrazena
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