ZÁŽITKOVÁ ANGLIE 2015
KRÁSY LONDÝNA A KOUZLO JIŽNÍHO POBŘEŽÍ
"Kdo je unaven Londýnem, je unaven životem, protože Londýn má vše, co život dokáže nabídnout."
Samuel Johnson

Čekají na Vás zajímavé památky,
čerstvé informace z monarchie, báječné zážitky
a místní anglická průvodkyně (výklad v čj)
TERMÍN: 06. 05. - 10. 05. 2015

1. den: Odjezd z ČR cca okolo 13. hod. Přejezd přes SRN a Belgii do Francie.
2. den: Ranní přejezd přes kanál La Manche na Britské ostrovy. LONDÝN: I. část prohlídky: ráno setkání
s místní průvodkyní. Připravený bohatý celodenní program nabízí příležitost zažít v Londýně mj. londýnské
metro, nejstarší spletitou podzemní drahu na světě, slavný most Tower Bridge, pevnost a dřívější královskou
rezidenci Tower se státními korunovačními klenoty, cca 20 min. vyhlídkovou plavbu po Temži, Parlament s
hodinami Big Ben, sídlo ministerského předsedy v Downing street č. 10, vyhlídkové kolo London Eye, Britské
muzeum, proslulé nákupní středisko Covent Garden ... V pozdních odpoledních hodinách odjezd na místo
setkání s rodinami do London - Mitcham. Ubytování v rodinách. Večeře.
3. den: Po snídani dle časových možností odjezd do West Kensington, kde sídlí slavný fotbalový klub FC
Chelsea. V atraktivní Brightonu turisty lákají kromě břehů Atlantického oceánu především výstřední
orientální palác Royal pavillion, který připomíná indický Tádž Mahal, viktoriánská mola s obchodními
pasážemi a jedinečné mořské centrum Sea Life Center, které slibuje zážitek mezi žraloky a rejnoky
(interaktivní expozice). Čas zbyde i na chutné občerstvení v podobě vynikajících místních Fish & Chips.
Při zpáteční cestě zastávka u jednoho z nejkrásnějších tudorovských zámků Hampton Court Palace.
Vpodvečer návrat k rodinám. Večeře.
4. den: Snídaně. Londýn: II. část prohlídky s místní odbornou průvodkyní: velkolepá katedrála sv. Pavla
s vyhlídkovou kopulí, korunovační chrám anglických králů Westminsterské opatství, Buckinghamský palác a
slavnostní průvod královské gardy a výměny stráží. Prohlídka slavného muzea voskových figurin Madame
Tussaud´s, kde je možné vyfotografovat se se známými osobnostmi z oblasti, hudby, filmu, sportu, politiky
apod. nebo navštívit unikátní londýnská muzea Přírodovědné nebo Technické. Světoznámé náměstí
Trafalgar Square, volný program k občerstvení, nákupům apod. Odjezd z Londýna v podvečerních hodinách.
Noční přejezd přes kanál La Manche do Francie.
5. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách (předpokládaný návrat cca 14, 00 - 15, 00 hod.)
Pozn.: Změna programu vyhrazena.
Cena: 6. 990,- Kč/os.
Cena obsahuje: doprava lux busem, přeprava přes kanál La Manche/Eurotunel nebo trajekt, 2x ubytování
v rodinách, 2x plná penze (oběd ve formě balíčku), komplexní pojištění do zahraničí dle Směrnice MŠMT,
místní odborný průvodce s licencí, průvodce CK, zajištění programu.
Cena neobsahuje vstupné, na které doporučujeme cca 80 GBP
*** Cestovní kancelář BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. ***
Plzeň – Klatovy – Horšovský Týn

Centrála CK: tel.: +420 379 423 423, +420 602 876 877, bustour.ht@ckbustour.cz

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
rozloha:
243 610 km²
státní zřízení: konstituční (parlamentní) monarchie
počet obyvatel: 62,74 miliónů (r. 2011)
hlavní město: Londýn
nejvyšší bod: Ben Nevis (1.343 m.n.m)
měna:
libra šterlinků
Vstup do VB je na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu totožnosti.
Jaké je to žít na "ostrovech"? Opravdu tam pořád jen prší? Jaká je ta světová velmoc, která má velmi
pestrou minulost a bohaté kulturní dědictví? Jsou Britové vážně tak odtažití a baví se jen o počasí? Je
britská kuchyně tak strašná? Potkám při návštěvě Anglie někoho z královské rodiny nebo třeba členy skupiny
One Direction? Tyto a mnohé další otázky Vás zajisté napadnou, když se řekne Velká Británie.
Pojeďte se s námi přesvědčit, co je na tom pravdy a hlavně poznat a užít si krásy této ostrovní země.
Hlavní město Londýn je metropole, kterou si zamilujete na první pohled. Multikulturní, pulzující, historický,
moderní, to vše, a mnohem víc, je Londýn. Během Vašeho pobytu zde objevíte mnoho krásných a
zajímavých míst. Navštívit můžete i královské sídlo Windsor, které Vás okouzlí svou atmosférou. Vynechat
byste neměli ani přímořský Brighton, který leží u Atlantského oceánu a je vyhledávaným atraktivním místem.
Atmosféru mystického místa, které stále obestírá plno záhad, nabízí Stonehenge. Za návštěvu určitě stojí
i nedaleké městečko Salisbury, kde se nachází jedna z nejkrásnějších anglických gotických katedrál.
A nesmíme zapomenout ani na univerzitní Oxford, kterému se přezdívá město „snových věží“, či na rodiště
nejznámějšího anglického spisovatele Williama Shakespeara, Stratford nad Avonou.

Rodiče a kantoři, pomozte svým dětem a žákům
otestovat angličtinu v praxi a získat tak velkou motivaci pro studium cizích jazyků!

NAŠE NEJ – VAŠE VÝHODY:
Místní odborný česky mluvící průvodce s licencí
Naprostou jedinečností našich programů je přítomnost profesionální anglické průvodkyně hovořící českým
jazykem. Dokonalá znalost prostředí, aktuálního dění a anglická licence je pro naše programy
zárukou té nejvyšší kvality. Díky ní s námi můžete zažít např. exkurzi v Parlamentu.
Nechybí ani zástupce naší cestovní kanceláře, který doprovází skupinu již z ČR, vede doprovodný program,
společně s naším místním koordinátorem organizuje ubytování v rodinách.
Dlouhodobé zkušenosti a kvalitní služby za výhodné ceny
Naše CK je na trhu již 17 let. S pořádáním programů pro žáky a studenty máme bohaté zkušenosti.
Ubytování v rodinách
Žáci a studenti jsou ubytováni přímo v rodinách. Vybíráme pro Vás 2 oblasti - jihovýchodně od Londýna
lokalitu Bromley a jihozápadně od Londýna lokalitu Mitcham. Bromley představuje cenově výhodnou nabídku
v multikulturních rodinách, Mitcham se vyznačuje příjemným prostředím vzdáleným od centra Londýna
pouhých cca 15 min. jízdy metrem.
Komplexní cestovní pojištění do zahraničí již v ceně zájezdu
Všechny naše zahraniční zájezdy pro školy jsou tvořené podle Směrnice MŠMT a obsahují komplexní
cestovní pojištění do zahraničí: pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za způsobenou škodu na věci
nebo zdraví 3. osoby, storno zájezdu.
Autobusová doprava
Doprava je zajišťována moderními komfortními dálkovými busy v souladu s mezinárodními bezpečnostními
předpisy AETR.

*** Cestovní kancelář BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. ***
Plzeň – Klatovy – Horšovský Týn
Centrála CK: tel.: 00420 379 423 028, 00420 602 876 877, bustour.ht@ckbustour.cz
WWW.BUSTOUR-FOLTYNOVA.CZ

PROGRAM: ZÁŽITKOVÁ ANGLIE 2015: 06. 05. - 10. 05. 2015
Dobrý den, vážení rodiče,
nabízíme Vám a Vašim dětem poznávací zájezd do Anglie s cílem vyzkoušet si a rozšířit nabyté
jazykové dovednosti v praxi, poznat anglickou historii, kulturu, tradice, moderní trendy, odlišnosti
ve způsobu života a především, motivovat k aktivnímu učení se cizím jazykům. Znalost cizích
jazyků je v dnešní době nesmírně důležitá, neboť přispívá ke zvýšení osobní mobility a čím dál tím
více je rozhodujícím faktem při hledání zaměstnání.
A cestování je silná motivace pro studium cizích jazyků.
Cena zájezdu je 6. 990,- Kč.
Platbu lze uskutečnit i ve 3 splátkách:
1. záloha: 2. 000,- Kč splatná nejpozději do 31. 10. 2014, nebude-li dohodnuto jinak
2. záloha: 2. 000,- Kč splatná do 28. 02. 2015, nebude-li dohodnuto jinak.
3. záloha: 2. 990,- Kč splatná do 07. 04. 2015, nebude-li dohodnuto jinak.
Rozhodnete-li se pro účast Vaší dcery nebo Vašeho syna ve výše nabízeném poznávacím školním
zájezdu do Anglie, vyplňte, prosím, předanou přihlášku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku
předejte ve škole pověřené osobě.
Na základě této přihlášky bude vystavena smlouva o zájezdě, jejíž přílohou bude doprovodný
dopis s informacemi k možnostem plateb.
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vás uslyšíme, rádi Vám odpovíme.
Děkujeme.
S pozdravem

Mgr. Miroslava Foltýnová
ředitelka CK
BUS TOUR-FOLTYNOVÁ s.r.o.
Plzeň – Klatovy -Horšovský Týn

centrála CK:

tel.: 00420 379 423 423
fax: 00420 379 423 028
GMS: 00420 724 785 786, 602 876 877
bustour.ht@ckbustour.cz

Masarykova ZŠ v Klatovech ve spolupráci s CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.

„ZÁŽITKOVÁ ANGLIE“ 2015
Krásy Londýna a kouzlo jižního pobřeží
06. 05. - 10. 05. 2015
Přihláška účastníka, podle které bude vystavena smlouva o zájezdu.
Účastník:
Jméno a příjmení:..................................................................................................................
Datum narození:.....................................................Telefonní číslo:........................................
Adresa bydliště:.........................................................................................PSČ:....................
Třída: .......................................................
Číslo cestovního dokladu: cestovního pasu nebo občanského průkazu:
…............................................................................................................................................
Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:..................................................................................................................
Telefon:...................................................................................................................................
E-mail:.....................................................................................................................................

V................................., dne.........................................

Podpis zákonného zástupce účastníka..................................................................................

