Národní
parky Velké Británie
Termín: 3.5. – 11.5.2019
1. den: Odjezd z České republiky do Belgie.
2.den: Celodenní návštěva historického města Bruggy. Dopoledne procházka historickým centrem města
s průvodcem (GroteMarkt, zvonice Belfort, soudní palác, bazilika Svaté krve, Bekynáž…). Odpoledne romantická projížďka na lodičkách a návštěva Choco Story Museum, kde se seznámíte se vznikem slavných belgických
pralinek. Večer ubytování na F1.
3. den:Ráno přejezd trajektem do Velké Británie. Dopoledne procházka po nejkrásnější části útesů BeachyHead a SevenSisters. Odpoledne
zastávka v Cardiffu a prohlídka historického centra města. Večer ubytování v Cardiffu či okolí.
4. den:Dopoledne výlet na RhossiliBay (5 km dlouhá písečná pláž) a procházka po WormsHead. Odpoledne výlet do NP BreconBeaconsNationalPark, prohlídka krápníkových jeskyní Dan-yr- OgofCaves a návštěva Iron Age Village, vesničky z doby železné Večer návrat na ubytování.
5.den:Po snídani přesun do severního Walesu, průjezd NP Snowdonia a zastávka u akvaduktu PontcysyllteAquaeduct. Odpoledne výjezd parním
vláčkem na Mount Snowdon, odkud se vám otevřou výhledy na NP Snowdonia, poté zastávka v Conwy, procházka městem (hrad, nejmenší
domeček v Británii). Večer ubytování v ColwynBay.
6.den: Celodenní pobyt v severním Walesu. Dopoledne přejezd na ostrov Angleseya návštěva jedinečné přírodní rezervace SouthStack, kde hnízdí
největší kolonie papuchálků v Evropě. Pěší procházka k historickému majáku s možností exkurze. Odpoledne zastávka v městečku Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, které se pyšní nejdelším názvem na světe. Poté návštěva přímořského města Llandudno,
výjezd historickou tramvají na Great Orm a návštěva měděných dolů. Večer návrat na ubytování.
7.den: Celodenní výlet do NP LakeDistrict. Prohlídka malebného městečkaKeswick a procházka k nejkrásnějšímu jezeru této oblasti
Derwentwater. Odpoledne návštěva Dove Cottage and TheWordsworth Museum, které jsou věnovány životu a dílu jednoho z nejslavnějších
anglických básníků. Poté projížďka na lodi po jezeře Windermere, které je největším anglickým jezerem.
8.den:Po snídani přejezd do Londýna, program dle přání školy.
9. den:Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

11090 Kč
CENA ZAHRNUJE:
•dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace,

kávovar, lednička, bufet, WC, video)
•2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK)
přes kanál La Manche
•1x ubytování v F1
•5x 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.
•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 (15€ + 55£)

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč
pojištění zavazadel 18 000 Kč
úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč
pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku
pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.) 100% stornopoplatku
Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky:

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu
b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu
c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu
d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu
e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.

Splátkový kalendář:
1. záloha 4000,- Kč do 30.11.2018
2. záloha 4000,- Kč do 31.1.2019
3. doplatek 3090,-Kč do 31.3.2019
Platby provádějte na účet školy: 2187330227/0100 , var. symbol: 450, zpráva pro příjemce: Anglie+ jméno
žáka /žákyně.

Přihlášky odevzdávejte M. Dávidíkové (kab.č.67) nebo Š. Jasenovské (kab.č. 25)
V případě nezaplacení zálohy do 30.11.2018 bude místo nabídnuto náhradníkovi.

Závazná přihláška
Jméno a příjmení + třída:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).
……………………………………………………………………………………..
(podpis zákonného zástupce) nebo zletilého studenta/ky

