Program 8denního zájezdu do Yorku s 9 lekcemi výuky v termínu 15. 6. - 22. 6. 2014
15.6.2014 neděle
V 8:30 hod. přistavení autobusu na parkoviště naproti Domu Kultury Města Ostravy, 28. října
2556/124, 709 24 Ostrava.
V 11:00 hod. vyzvednutí průvodkyně v Brně. Dále cesta přes Německo, Belgii a Francii.
16.6.2014 pondělí
Ráno příjezd do Velké Británie - celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, Houses of
Parliament, Whitehall, Buckingham Palace (případně výměna stráží), Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, návštěva Britského muzea, případně Covent Garden, večer příjezd na místo ubytování v
Londýně, večeře v rodinách.
17.6.2014 úterý
Ráno setkání na meeting pointu, ráno odjezd do Yorku - prohlídka města, procházka po městských
hradbách a staré části Shambles, návštěva katedrály York Minster (3 GBP), prohlídka muzea –
Jorvik Viking Centre ( 5,70 GBP), setkání s hostitelskými rodinami. Večeře v rodinách.
18.6.2014 středa
Ráno setkání na meeting pointu, dopoledne výuka. Odpoledne výlet do městečka Whitby, které se
nachází na pobřeží národního parku, procházka městem k romantickým ruinám Whitby Abbey, které
se rozkládají na východním útesu nad městem, po cestě zastávka do Robin Hood´s Bay. Návrat do
hostitelských rodin a večeře v rodině.
19.6.2014 čtvrtek
Ráno setkání na meeting pointu, dopoledne výuka. Odpoledne výlet k jednomu z nejkrásnějších
anglických zámků Castle Howard (6,00 GBP a 10,00 GBP), dodnes užívanému rodem Howardů.
Návrat do hostitelských rodin a večeře v rodině.
20.6.2014 pátek
ráno setkání na meeting pointu, dopoledne výuka. Odpoledne návštěva Fountains Abbey
(4,30 GBP a 8,60 GBP) – obrovského areálu se zbytky jednoho z nejstarších a nejrozlehlejších
opatství v Anglii. Návrat do hostitelských rodin a večeře v rodině.
21.6.2014 sobota
brzo ráno odjezd z Yorku do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna – návštěva St Paul's
Cathedral (6,50 GBP a 13,50 GBP), procházka podél Temže, případně prohlídka Tower of London
(9,00 GBP a 15,30 GBP), dle zájmu možná plavba lodí (3,50 GBP a 7,00 GBP) na Greenwich, večer
odjezd z Londýna.
22.6.2014 neděle
Okolo 17:30 hod. vysazení průvodkyně v Brně. Kolem 20:00 hod. příjezd do Ostravy na stejné místo
jako při odjezdu.

__
Berte, prosím, tyto časy jako orientační, vždy záleží na aktuální dopravní situaci. Průvodce ve
spolupráci s řidiči časy příjezdů upřesní během zpáteční cesty v dostatečném předstihu, aby děti
mohly informovat rodiče.

Zájezd do Anglie - červen 2014
Pokyny a rady na cestu:
DO AUTOBUSU NA CESTU:
- platné cestovní doklady/pas, občanský průkaz
- zdravotní průkaz pojištěnce
- malé příruční zavazadlo do autobusu s věcmi na 2 dny- svačinky, hygienické potřeby,
deštník nebo pláštěnku, pohodlné oblečení na cestu / tričko i lehká bunda, pohodlná obuv.
- batůžek nebo sportovní tašku na procházku Londýnem v pondělí
- KAPESNÉ- eura a libry, koruny. Platí se na toaletách při zastávkách v Německu. Londýn9hodinová exkurze již v pondělí. Pití bude možno zakoupit v autobuse.
- polštářek, popř. malou přikrývku do autobusu
- léky, které potřebují
- mobilní telefon a nabíječku, ADAPTÉR do anglické zásuvky
- do velkého zavazadla se dostaneme až v pondělí večer!
NA POBYT:
- oblečení na pobyt musí být vhodné do PROMĚNLIVÉHO počasí. Pohodlná trička, svetr,
větrovka, pláštěnka, nepromokavá bunda, turistická obuv, šál, domácí obuv, hygienické
potřeby, ručník
- psací potřeby, blok, slovníček
- může být drobný dárek do rodiny
* Cennosti nechat doma, děkujeme.

