NOVINKY

NOVINKA

CHESTER A PAŘÍŽ s výukou anglického jazyka
Kód programu dny/lekce

Termín dle přání školy

Cena základní

CHE+PA 8/9

březen - červen 2019
září - listopad 2019

příplatek 18+: 300 Kč

1. den
2. den

3. den
4. den

5. den

6. den

7. den

odjezd od budovy školy, cesta přes Německo do Paříže
příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, Eiffelova věž –
zastávka s možností návštěvy výtahem nebo pěšky, Martovo pole, Invalidovna,
most Alexandra III., projížďka lodí po Seině (alternativně návštěva Louvre),
nábřeží Seiny, Ile de la Cité – návštěva slavné katedrály Notre Dame, návštěva
Latinské čtvrti – bulvár St. Michel, univerzita Sorbonna,
ubytování v hotelu F1
ráno odjezd do Calais, přeprava trajektem přes kanál La Manche, prohlídka
města Chester,
ve večerních hodinách ubytování v rodinách
3 lekce anglického jazyka
odpolední výlet podél severního pobřeží Walesu na ostrov Anglesey, návštěva
hradu Caernforn –krátká zastávka ve vesničce Llanfair, odjezd do Ellin´s
Tower – přírodní rezervace, procházka na malebný ostrůvek South Stack
3 lekce anglického jazyka
odpolední výlet do Liverpoolu – Beatles Tour – po stopách slavných Beatles návštěva Mathew Street a Cavern Club, Beatles Story, prohlídka historického
jádra města
3 lekce anglického jazyka
krátká zastávka v přímořském letovisku Llandudno – procházka po promenádě
a molu, odjezd do Londýna, ve večerních hodinách ubytování v hostitelských
rodinách v Londýně
celodenní Londýn dle přání skupiny: procházka Londýnem kolem
nejvýznamnějších míst: Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben,
kolem St.James´s Parku k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester
Square, Covent Garden, Trafalgar Square, dále pak Tower Bridge, Tower of
London, HMS Belfast atd. Dle přání skupiny možno navštívit Tower of London,
British Museum apod. Od Toweru (či z jiné stanice) odjezd metrem/vlakem
(popř. lodičkou) na Greenwich, pohled na Cutty Sark, procházka parkem
k nultému poledníku, kde na skupinu bude čekat autobus. Večer přejezd do
Doveru a cesta do Calais, noční průjezd Evropou.

Sleva stálý klient

13 190 Kč
8. den

250 Kč

Průjezd Evropou, návrat před budovu školy v odpoledních hodinách.

Program se řídí dle průvodkyně, přání klientů a aktuálního počasí v místě pobytu, průvodkyně
má oprávnění některý program upravit dle potřeb skupiny ! Jedná se o příkladový program!
V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji,
trajekt Calais – Dover – Calais, 1x ubytování v hotelu Formule 1 v Paříži, 3x ubytování
v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd, večeře) v Chesteru,
1 x ubytování v hostitelských rodinách v Londýně s plnou penzí, ubytování po 2 – 4 studentech v jedné rodině, výuka AJ, odpolední program, organizační pracovník CK ALBION
(tzv. group leader) po celou dobu pobytu i cesty, propagační letáčky a mapky, dva nápoje
jako dárek Albionu během cesty, pojištění léčebných výloh do 5 mil. a pobytu v zahraničí
včetně storna pobytu do 15 tis., pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: kapesné pro osobní potřebu a vstupy do památek, jízdné v místní dopravě
Další varianty programu (a mnohé další-rádi zašleme detailní programy):

Kód programu dny/lekce

CHE+PA 9/12

Cena základní

Sleva stály klient

14 990 Kč
příplatek 18+: 400 Kč

SALZBURG s výukou německého jazyka

NOVINKA

Kód programu dny/lekce

Termín dle přání školy

Cena základní

SA 4/9

březen - červen 2019
září - listopad 2019

příplatek 18+: 350 Kč

Pro ostatní odjezdová místa bude cena připravena na základě individuální kalkulace
Navštivte jednu z nejkrásnějších oblastí Evropy – Národní park Berchtesgadensko s panoramatickým výhledem z legendárního Hitlerova Orlího hnízda, prohlídkou solného dolu
v Berchtesgadenu a s plavbou po nádherném jezeře Königssee, kde si vychutnáte pohled
na majestátní Watzmann, třetí nejvyšší horu Německa, vysokou 2713 m.
1. den:

2. den:

3. den:

4. den:

odjezd z ČR, odpoledne návštěva solných dolů ve městě Berchtesgaden, Při
pravená prohlídka je zábavná, lehce adrenalinová a moderně interaktivní.
Před vstupem do dolů je nutné obléknout si speciální kombinézu. Ihned za
vstupem na návštěvníky čeká důlní vláček, který všechny „horníky“ zaveze do
jeskynních útrob. Do ještě hlubších prostor se pak zájemci dostanou po dřevěné
hornické skluzavce.A to je jízda! Zážitkem je i romantická projížďka po solném
jezeře, ukrytém v důlním bludišti. Zdi některých jeskynních prostor slouží jako
„ﬁlmové plátno“ a promítají se na ně působivé efekty i krátká videa plná
informací. Večer cca 19:00 ubytování a večeře.
3 lekce německého jazyka včetně rozřazovacího testu
v odpoledních hodinách přejezd k Obersalzbergu a k jezeru Königsee, které
je nejvýše položeným jezerem v Německu a hluboké neuvěřitelných 180 m.
Následuje vyhlídková plavba lodí k ostrůvku sv. Bartoloměje. Večer cca 19:00
ubytování a večeře.
3 lekce německého jazyka
odpoledne výlet na slavné Hitlerovo Orlí hnízdo. Místní autobus s vámi vyjede
až pod vrchol hory Kehlstein (1834 m n. m.). Přímo na vrcholu této hory stojí
Hitlerovo „Orlí hnízdo“, k němuž vás vyveze 100metrový výtah. Vyhlídku
s čajovnou dostal Hitler ke svým narozeninám v oblasti nádherných
Berchtesgadenských Alp. Večer cca 19:00 ubytování a večeře.
3 lekce německého jazyka
Po výuce prohlídka centra Salzburgu – zastávka u rodného domu hudebního
skladatele Mozarta a dále lanovkou výjezd na pevnost Hohensalzburg (Horní
zámek Salzburg), který je situována na vrcholu zvaném Festungsberg.
Odjezd zpět do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

250 Kč

11 690 Kč

Sleva stálý klient
250 Kč

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, 3x
ubytování v hostelu s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku , večeře),
výuka NJ ve 3 skupinkách, odpolední program, organizační pracovník CK ALBION (tzv.
group leader) po celou dobu pobytu i cesty, propagační letáčky a mapky, 2 nápoje jako
dárek od Albionu během cesty, pojištění léčebných výloh do 5 mil. a pobytu v zahraničí
včetně storna pobytu do 15 tis., pojištění proti úpadu CK dle zákona č.159/1999sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do památek a atrakcí, jízdné v místní dopravě a kapesné pro
osobní potřebu. Rádi zašleme orientační ceník vstupného.

ALBION MORAVIA s.r.o. / CESTOVNÍ KANCELÁŘ / Milady Horákové 14, Brno 602 00 / Korespondenční adresa: Koliště 13, 602 00 Brno
Tel.: 608 441 488 nebo 608 111 599 / Tel/fax: 567 214 595 / E-mail: info@albionmoravia.cz

Skvělá zahraniční škola!
Vhodné pro děti již od 8 let!
ZÁJEZD JE MOŽNO PŘIPRAVIT
JAKO POZNÁVACÍ!

www.jazykyalbion.cz

