
Střední škola technická v Mostě připravuje v prosinci 2017 poznávací zájezd  

do Velké Británie pod názvem: „PŘEDVÁNOČNÍ LONDÝN A WINDSOR“ 

1. den  odjezd v odpoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké Británie.  

2. den  v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Návštěva Londýna – přelet 

na Temží lanovkou z North Greenwich,  Tower Bridge, Tower of London, Monument,  

St. Paul´s Cathedral... 

 19:00 příjezd do rodin v Londýně, večeře 

3. den Celodenní výlet do Windsoru - prohlídka města a hradu, který je oficiální rezidencí britské 

monarchie a zároveň je také druhý největší obývaný hrad na světě (hned po Pražském hradě)  

a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob Viléma I. Dobyvatele. Procházka k Eton 

College, jedné z nejelitnějších ve Velké Británii, o čemž taky svědčí třeba to, že Británii dala 

doposud již 19 premiérů a že na ní studovali princové Harry a William z britské královské 

rodiny. Odpoledne návrat do Londýna, návštěva Oxford Street ("shopping). 

 19:00 návrat do rodin, večeře 

4. den 7.00 odjezd na Greenwich procházka Londýnem kolem nejznamějších míst:  Westminster 

Abbey, Houses of Parliament, přes Horse Guards k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 

předvánoční nákupy na Piccadilly Circus, Regent Street... Cesta metrem/vlakem  

na Greenwich, kde na skupinu bude čekat autobus. Večer přejezd do přístavu Folkstone, 

Eurotunel do Calais, noční průjezd Evropou. 

5. den  zpáteční cesta, příjezd v odpoledních hodinách  

V CENĚ: doprava luxusním autobusem, doprava Calais-Dover a Folkstone - Calais, 2x ubytování v hostitelských 

rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře) ubytování po 2-4 studentech  

v jedné rodině, průvodce CK (tzv. group leader) po celou dobu pobytu i cesty, cestovní pojištění (včetně pojištění 

tzv. storna zájezdu) a pojištění  CK proti úpadku. 

V ceně není zahrnuto vstupné - cca 50 liber 

Program se řídí dle průvodkyně, přání klientů a aktuálního počasí v místě pobytu. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška na pětidenní zájezd do Velké Británie (školní rok 2017/2018) 

Program:   Londýn a Windsor  

Termín:  1. nebo 2. týden v prosinci 2017, termín bude upřesněn 

Cena:   5.900,- Kč (záloha ve výši 3.000 Kč do 29. 9. 2017, doplatek do 24. 11. 2017), 

             viz kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________________________________________________________ 

Podpis zákonného zástupce: ___________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Ing. Renata Zemánková – e-mail: zemankova.renata@sstmost.cz, učebna 519 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_I._Dobyvatel

