POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / ANGLIE
5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

LONDÝN a okolí

1S|RSMNEOS:¿RSĦRË^¿NI^H

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

Program zašleme

LO 5/2

březen - červen 2019
září - listopad 2019

7 890 Kč

LO 6/3 varianta 6 nocí

1. den:
2. den:

3. den
4. den:

5. den:
V CENĚ:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, příjezd do Londýna: dopoledne dle zájmu prohlídka
pevnosti Tower of London, která v minulosti sloužila jako vězení, observatoř,
zbrojnice a královské sídlo, prohlídka korunovačních klenotů, které obsahují
dva největší diamanty na světe Hvězdu Afriky a Horu světla.
Prohlídka moderních doků St. Kateřiny, Tower Bridge a HMS Belfast.
Odpoledne cesta lodí po Temži k O2 aréně. Sraz u autobusu, ubytování
v rodinách na předměstí Londýna.
dopolední výlet do letní rezidence královny: Windsor Castle. Odpoledne
univerzitní město Oxford, prohlídka města a největší univerzity Christ Church
College (campus, jídelna a kaple).
dokončení prohlídky Londýna - Westminster Abbey, Houses of Parliament,
Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace – střídání stráží,
Kensington Palace, Hyde Park, City of London. Odpoledne cesta přes Oxford
Street, Soho, China Town, Leicester Square, Piccadilly Circus, Covent Garden.
Odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.
doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, tra-

jekt Calais-Dover-Calais, 2x ( u 6 denního zájezdu 3x ) ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po 2-4
studentech v jedné rodině, celodenní 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 úpadku 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.

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

PAŘÍŽ a LONDÝN

1S|RSMNEOS:¿RSĦRË^¿NI^H

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

PL 5/1/1

březen - červen 2019
září - listopad 2019

7 990 Kč

1. den:
2. den:

3.den:

4. den:
5. den:

odjezd z ČR přes Německo do Francie.
příjezd do Paříže – pěší prohlídka města- Eiffelova věž s možností návštěvy
věže výtahem, Invalidovna, Place de la Concorde, Louvre, Tuilerijské zahrady,
Hotel de Ville, Latinská čtvrť, Lucemburské zahrady, univerzita Sorbona,
Pantheón, katedrála Notre Dame – individuální prohlídka. Sraz s autobusem,
ubytování v hotelu F1 na předměstí Paříže.
ranní trajekt Calais – Dover, prohlídka Londýna: Westminster Abbey, Houses
of Parliament, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace –
střídání stráží, Kensington Palace, Hyde Park, City of London. Odpoledne cesta
přes Oxford Street, Soho, China Town, Leicester Square, Piccadilly Circus,
Covent Garden. Sraz s autobusem, ubytování v rodinách na předměstí Londýna.
dokončení prohlídky Londýna: prohlídka moderních doků St.Kateřiny, Tower
Bridge, pohled na Tower of London a HMS Belfast. Odpoledne cesta lodí
k O2 aréně, sraz s autobusem a odjezd na trajekt
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

du 2x ) ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd
formou balíčku, večeře), ubytování po
2-4 studentech v jedné rodině, celodenní
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 úpadku 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.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji,
trajekt Calais-Dover-Calais, 1x hotel F1 ve Francii se snídaní, 1x ( u 6 denního zájez-

Putování jižní Anglií a celodenní Londýn

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
:LSHRÇRINIRTVS>l

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

Program zašleme

JA 5/2

březen - červen 2019
září - listopad 2019

7 790 Kč

JA 6/3 varianta 6 nocí

1. den:
2. den:

3. den:

4. den:
5. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, příjezd do Londýna: procházka 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 Toner Bridge, Tower of
London, HMS Belfast atd. Cesta metrem/vlakem lodí k O2 aréně, kde na
skupinu bude čekat autobus. Ubytování na jihu Anglie.
celodenní výlet - Hastings a prohlídka Old Town, pohled na Hastings Castle,
návštěva muzea pašeráků Smugglars Adventure, návštěva podmořského
akvária Sea Life Centre v Hastings, odpoledne návštěva městečka Battle místa bitvy u Hastings 1066, návštěva bojiště, atrakce Yesterday´s World.
celodenní výlet do přímořských lázní Brighton – letní sídlo krále Jiřího IV. Royal
avilion, zábavné molo Palace Pier. Odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

www.jazykyalbion.cz

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 2x ( u 6 denního zájezdu 3x ) ubytování v hostitelských rodinách
s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po 2-4
studentech v jedné rodině, celodenní 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 úpadku 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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / ANGLIE
5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

LONDÝN a zábavný park LEGOLAND

/ SkvĴP¿^¿FEZE

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

LL 5/2

březen - červen 2019
září - listopad 2019

8 890 Kč

4. den:
5. den:

1. den:
2. den:

3. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, prohlídka Londýna: Westminster Abbey, Houses
of Parliament, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace –
střídání stráží, Kensington Palace, Hyde Park, City of London. Odpoledne cesta
přes Oxford Street, Soho, China Town, Leicester Square, Piccadilly Circus,
Covent Garden. Sraz s autobusem, ubytování v rodinách na předměstí Londýna.
celodenní návštěva zábavného parku LEGOLAND se spustou atrakcí pro malé

i velké návštěvníky, v případě zájmu návštěva Windsoru a venkovní pohled
na Windsor Castle.
dokončení prohlídky Londýna: prohlídka moderních doků St.Kateřiny, Tower
Bridge, pohled na Tower of London a HMS Belfast. Odpoledne cesta lodí
k O2 aréně. Sraz s autobusem a odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po 2-4 studentech v jedné rodině,
celodenní 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 úpadku 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.

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Perly Anglie

3FPËFIRÛTVSKVEQ

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

Program zašleme

PA 5/2

březen - červen 2019
září - listopad 2019

7 890 Kč

PA 6/3 varianta 6 dní

1. den:
2. den:

3. den
4. den
5. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, příjezd do Londýna: procházka 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 Toner Bridge, Tower of
London, HMS Belfast
atd. Cesta metrem/vlakem k O2 aréně,
kde na skupinu bude čekat autobus. Ubytování na předměstí Londýna.
celodenní výlet do Oxfordu, procházka centrem města, Christ Church College,
Magdalen College, Radcliffe Camera. Odpoledne sídlo královny Windsor
Castle: zahrady, královské komnaty, domeček pro panenky.
celodenní výlet do přímořských lázní Brighton ( alternativně možnost Hastings)
– letní sídlo krále Jiřího IV. Royal Pavilion, zábavné molo Palace Pier.
Odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 2x ( u 6 denního
zájezdu 3x ) ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně,
obědy formou balíčku, večeře), ubytování
po 2-4 studentech v jedné rodině, celodenní 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 úpadku 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.

Po stopách učenců - Londýn, Oxford, Cambridge

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
1S|RSTťMHEXHIR4EťË|

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

LOC 5/2

březen - červen 2019
září - listopad 2019

7 890 Kč

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:

5. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, celodenní výlet do Oxfordu, procházka centrem
města, Christ Church College, Magdalen College, Radcliffe Camera.
Sraz s autobusem, ubytování v rodinách na předměstí Londýna.
návštěva univerzitního města Cambridge a jedné z kolejí King´s College
a přilehlé kaple, atd., procházka přes Backs – parky podél řeky Cam, možnost
dle zájmu projížďky na lodičkách.
celodenní Londýn - 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. Dle zájmu skupiny návštěva British Museum, muzeum
voskových ﬁgurín apod. Odpoledne cesta mestrem (či lodí po Temži)
na Greenwich – Maritime Museum, Royal Observatory, nultý poledník, Cutty
Sark. Sraz s autobusem a odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

tální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po 2-4 studentech v jedné rodině,
celodenní 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 úpadku 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.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinenALBION 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

www.jazykyalbion.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / ANGLIE

Klasická ANGLIE - Londýn, Oxford, Stonehenge

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
&SLEXÛTVSKVEQ

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

Program zašleme

LOS 5/2

březen - červen 2019
září - listopad 2019

8 290 Kč

LOS 6/3 varianta na 6 nocí

1. den:
2. den:
3. den:
4. den:

5. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, celodenní výlet do Oxfordu, procházka centrem
města, Christ Church College, Magdalen College, Radcliffe Camera.
Sraz s autobusem, ubytování v rodinách na předměstí Londýna.
celodenní výlet na prehistorické místo Stonehenge. Dle času na zpáteční cestě
zastávka ve Windsoru pohled na Windsor Castle.
celodenní Londýn - procházka 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.
Dle zájmu skupiny návštěva British Museum, muzeum voskových ﬁgurín apod.
Odpoledne cesta metrem (či lodí po Temži) k O2 aréně. Sraz s autobusem
a odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

Cena nezahrnuje: vstupy do památek a atrakcí, jízdné v místní dopravě a kapesné pro
osobní potřebu. Rádi zašleme orientační ceník vstupného.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 2x ubytování (u 6 denního programu 3x) v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po
2-4 studentech v jedné rodině, celodenní 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 úpadku CK dle zákona č.159/1999sb.

6 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Hrabství OXFORD

4YXSZ¿RË^E7LEOIWTIEVIQ

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

Program zašleme

HO 6/3

březen - červen 2019
září - listopad 2019

8 670 Kč

HO 7/4 varianta na 7 nocí

1. den:
2. den:

3. den:
4.den:
5. den:

6. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, Oxford - prohlídka města, návštěva Christ Church
College a katedrály, návštěva Ashmolean Museum, Pitt-Rivers Museum etnograﬁcké muzeum, Old Bodleian Library, Radcliffe Camera, osobní volno.
Ubytování v rodinách na předměstí Oxfordu.
Warwick Castle - hrad Středověké Anglie, komnaty s pohyblivými voskovými
ﬁgurínami a hradním žalářem. Odpoledne návštěva nedalekého historického
městečka Stratford nad Avonou – rodiště W. Shakespeara
návštěva královského letního sídla Windsor Castle s prohlídkou města Windsor.
celodenní Londýn - procházka 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.
Dle zájmu skupiny návštěva British Museum, muzeum voskových ﬁgurín apod.
Odpoledne cesta metrem (či lodí po Temži) k O2 aréně.
Sraz s autobusem a odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

www.jazykyalbion.cz

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 3x ubytování (u 7 denního programu 4x) v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po
2-4 studentech v jedné rodině, celodenní 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 úpadku 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

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY / ANGLIE
7 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

NEJ z Londýna a Anglie

:yIRIN^EHRſ /

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

NEJ 7/4

březen - červen 2019
září - listopad 2019

9 190 Kč
6. den:

7. den:

1. den:
2. den:

3. den:
4.den:

5.den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dover, prohlídka Londýna: Westminster Abbey, Houses
of Parliament, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace – střídání
stráží, Kensington Palace, Hyde Park, City of London. Odpoledne cesta přes
Oxford Street, Soho, China Town, Leicester Square, Piccadilly Circus, Covent
Garden. Sraz s autobusem, ubytování v rodinách na předměstí Londýna.
celodenní výlet na prehistorické místo Stonehenge. Návštěva Salisbury –
katedrála s nejvyšší věží. Zastávka ve městě Winchester s nejstarší katedrálou
a kulatým stolem krále Artuše v Geat Hall.
Oxford - prohlídka města, návštěva Christ Church College a katedrály,
návštěva Ashmolean Museum, Pitt-Rivers Museum - etnograﬁcké muzeum,
Old Bodleian Library, Radcliffe Camera. Odpoledne královské město Windsor
a pohled na hrad.
celodenní výlet do středověkého potního města Canterbury s návštěvou
katedráy. Odpoledne Leeds Castle – muzeum obojků a bludiště.

dokončení prohlídky Londýna: prohlídka moderních doků St.Kateřiny, Tower
Bridge, pohled na Tower of London a HMS Belfast. Odpoledne cesta lodí po
Temži na Greenwich, Maritime Museum, Royal Observatory, nultý poledník.
Sraz s autobusem a odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji, trajekt Calais-Dover-Calais, 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře), ubytování po 2-4 studentech v jedné rodině,
celodenní 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 úpadku 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.

EDINBURGH a okolí, celodenní Londýn

9 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
7OSXWOSE%RKPMI

Kód programu dny/noci

Termín dle přání školy

Cena základní

SKO 9/1/4

březen - červen 2019
září - listopad 2019

12 190 Kč

1. den:
2. den:

3. den:
4. den:

5. den:
6. den:
7. den:

8. den:

9. den:

odjezd z ČR přes Německo do Anglie.
ranní trajekt Calais – Dovercelodenní prohlídka Oxfordu - kolejí, kaplí a za
hrad, návštěva bývalého vězení Oxford Castle nebo Christ Church College
a katedrály, návštěva Ashmolean museum s historickými sbírkami nebo
etnograﬁckého Pitt-Rivers muzea; večer ubytování v mládežnickém hostelu.
odjezd do Skotska - návštěva Hadriánova valu – val z doby římské kolonizace,
návštěva hradu Alnwick Castle (místo natáčení úspěšné série příběhů Harryho
Pottera). Sraz s rodinami, ubytování v Edinburghu.
dopoledne výlet do St. Andrew´s - prohlídka nejstaršího univerzitního města
s katedrálou a hradem z 12. století; odpoledne výlet do Stirlingu, návštěva
Stirling Castle, kde trávila své dětství skotská královna Marie; výstup
k Wallace Monumentu s rozhlednou a výhledem na historické město.
celodenní výlet do oblasti Trossachs k jezeru Loch Lomond - návštěva
městečka Luss a Balloch, procházka k Balloch Castle, okružní hodinová plavba
parníkem po jezeře, případně zastávka v Glasgow, prohlídka města.
cesta do kraje Perthshire - návštěva Scone Palace - prohlídka zámku, bývalé
místo korunovace skotských králů. Exkurze v palírně whisky The Glenturret
Distillery v Crieffu - je to nejstarší palírna ve Skotsku,zal. 1775.
celodenní prohlídka Edinburghu – procházka historickým jádrem města,
návštěva Edinburgh Castle – historického hradu z 11. stol., sídla skotských
králů, prohlídka korunovačních klenotů a Stone of Destiny; procházka
po Královské míli – výstup na Camera Obscura, případně návštěva královského
sídla Marie Stuartovny Palace of Holyrood. Noční přejezd do Londýna
celodenní pěší prohlídka Londýna – Westminster Abbey, Houses of Parliament
a Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace (případné střídání stráží),
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, návštěva Britského muzea nebo Covent
Garden; večer odjezd zpět do ČR.
příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách.

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem s WC, DVD, teplými a studenými nápoji,
trajekt Calais-Dover-Calais, 1x ubytování mládežnickém hostelu, 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, obědy formou balíčku, večeře),
ubytování po 2-4 studentech v jedné rodině, celodenní 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 úpadku 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

www.jazykyalbion.cz

