Vážení studenti, vážení rodiče,
ve školním roce 2018/19 plánujeme zorganizovat odborně vzdělávací zájezd pro žáky Střední lesnické
školy v Hranicích do Anglie. Zájezd je garantovaný vyučujícími anglického jazyka. Předpokládaný
termín zájezdu je 14.-20.dubna 2019 /týden před velikonocemi - velikonoční prázdniny a 3 dny
budou žáci uvolnění z vyučování/.
Cena šestidenního zájezdu je 9 590 Kč a zahrnuje / možnost platby ve 3 splátkách/
-

dopravu luxusním autobusem
přepravu trajektem Ijmuiden (Holandsko) – Newcastle /noční přeplavba trajektem ve
čtyřlůžkových kajutách/
přepravu přes kanál La Manche nebo Eurotunelem na cestě zpět
3x ubytování v hostelu s polopenzí
průvodce
zákonné pojištění proti úpadku CK
kompletní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh do 4 mil. Kč,
zavazadel a odpovědnosti za škodu a storna zájezdu
K ceně zájezdu je třeba připočítat vstupné /1500-1800 Kč/ a vlastní obědy, které budou
řešeny hromadně v rámci restaurací rychlého občerstvení /KFC, Mc Donald´s, Pizza Hut atd./
nebo v prodejnách potravin s možností zakoupit sendwiče, hotové saláty, nápoje, hotová jídla
atd.
Vzhledem k tomu, že je nutné zájezd co nejdříve rozervovat, prosíme o vyjádření, zda se
zájezdu zúčastníte. Ústřížek prosím odevzdejte své vyučující anglického jazyka do čtvrtka
30.září 2018.
Protože žáci naší školy upřednostňují pobyty v přídodě, v horách atd., je zájezd orientován do
oblasti jezer, tzv. Lake District, pěší turistiku, návstěvu NP, rezevací, pozorování volně žijících
jelenů, dančího a poníků, plavbu po jezerech atd.

-

-

-

Stručný program:
Newcastle, Durham /UNESCO/, návštěva katedrály /Harry Potter/, návštěva normandského
hradu, LAKE DISTRICT - plavba lodí po ledovcovém jezeře Windermere, procházka kolem jezera
Rydal Water a Grasmere.
Castlerigg Stone Circle /podobný Stonehenge ale starší/, plavba po nejkrásnějším jezeře Derwent
Water a výšlap na vrchol hory Catbells s výhledem na nejhezčí část NP, městečko Keswick s
typickými nazelenalými domy.
Liverpool – Albert Dock /UNESCO/, muzeum Beatles.
Londýn – Greenwich, nultý poledník, plavba lodí po Temži, Tower of London, Tower Bridge,
Westminster, pěší okruh – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street,
Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham Palace, London Eye, Chine Town.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí zájezdu Mgr. Reginu Kudláčkovou osobně nebo
mailem kudlackova@slshranice.cz.
_______________________________________________________________________________
zde odstřihnout

Předběžně mám zájem o účast na zájezdu organizovaný Střední lesnickou školou v termínu 14.-20.4.2019.
Jméno:
Datum:

Třída:

Podpis zákonného zástupce:
Vyučující anglického jazyka:

