ZAHRANIČNÍ POZNÁVACÍ EXKURZE - "LONDÝN A ZÁBAVA"
20.4. - 24. 4. 2018
Masarykova základní škola Dymokury
cestovní kancelář JH TRAVEL

Program
Pátek 20. 4. 2018
- odjezd od školy kolem 12.00 hod. - přesně bude upřesněno v následujícím týdnu, cestovní
kancelář mapuje dopravní situaci, aktuálně čas odjezdu upraví, včas oznámíme !!!
Varianty odjezdu: - příchod do školy, oběd, odjezd
- z důvodu účasti na zahraniční exkurzi je žák z vyučování omluven, rodiče
přivezou účastníka exkurze k autobusu, každý si musí oběd ve školní
jídelně sám odhlásit!!! (nebo se ve škole před odjezdem najíst - podle
času odjezdu)

Sobota 21. 4. 2018
Londýn
- pěší procházka: Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing street,
Buckingham Palace, Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona (galerie The National
Gallery), Covent Garden, přes Temži k obřímu kolu London Eye - skvělý výhled!!!
- večer ubytování v hostitelských rodinách
ÚKOL: Není náhodou osvícený Big Ben?? (růžově?? - modře?? - co to znamená???)
Jaký nejznámější obraz můžete najít v Národní galerii??
Jak vysoké je Londýnské oko??(je to vysoko!!)
Kolik dětí je v tvé hostitelské rodině?? Co dobrého máš k večeři?? :-)

Neděle 22. 4. 2018
- dopoledne: návštěva královského města Windsor - prohlídka Windsor Castle (víkendová
rezidence královny Alžběty II.), procházka městečkem Eton k E. College - nejstarší a
nejelitnější chlapecká soukromá škola založená Jindřichem VI.
- odpoledne: nejznámější muzeum voskových figurín na světě - Md. Tussaud´s
- ubytování v rodinách
ÚKOL: Pořiď co nejoriginálnější fotografii v muzeu voskových figurín a pošli co nejdříve
na WhatsApp 00420 737 236 959 - Martina Martínková (pokud máš možnost a
budeš třeba na Wifi)- po příjezdu bude nejoriginálnější fotografie oceněna :-),
průběžně zveřejněna na stránkách školy - my doma se těšíme!!!!Není nutná
fotografie jednotlivce, těšíme se i na skupinky :-)

Pondělí 23. 4. 2018
- pěší prohlídka od St. Paul´s Cathedral, přes Milenium Bridge k divadlu The Globe a galerii
moderního umění Tate modern kolem historické lodi F. Drakea a válečního křižníku HMS
Belfast
- okolo moderní budovy radnice přes nejznámější most Tower Bridge do doků sv. Kateřiny až
k Toweru - prohlídka, včetně korunovačních klenotů
- odpoledne plavba lodí po Temži k nejstaršímu parku Londýna Greenwich (protíná nultý
poledník), královská observatoř, muzeum námořnictví
- noční přeprava do Calais
ÚKOL: Ulovit společnou fotografii s Beefeaterem :-)
Jsou v Toweru havrani nebo krkavci?? :-) Aby bylo monarchii dobře, nesmí
uletět ... prohlédněte, jak to mají v Toweru pojištěné :-)
Vyfoť se podle jednoduchého zadání: Jednou nohou na východě druhou na západě.
Fotku můžeš poslat na WhatsApp :-) ... Čekáme na ni!!!- zveřejníme na stránkách
školy a budeme na vás vzpomínat!!!
Úterý 24. 4. 2018
- v průběhu dne návrat do ČR (podle dopravní situace - děti budou informovat telefonicky, v
případě návratu v průběhu dne možnost počkat ve škole)
Obědy ve školní jídelně v pondělí a v úterý budou hromadně odhlášeny.

CENY VSTUPNÉHO
dětské vstupné - (do 15ti let včetně)
LONDON EYE
WINDSOR CASTLE
M. MD. TAUSSAUNDS
TOWER OF LONDON
Loď po Temži
CELKEM

14,85 £
10,80 £
20,65 £
9,45 £
3,50 £
59,25 £

Cestou v autobuse pedagogický doprovod vybere od každého žáka 60 £. Peníze předá
průvodci - průvodce zajistí hromadný nákup vstupenek. (některé vstupy jsou již rezervované
dopředu - zajištěna výhodnější cena).
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Výše kapesného je plně na zvážení rodičů.
Doporučení 40 £ (případné suvenýry, občerstvení - oběd bude formou balíčku, je možné si
zakoupit občerstvení, případně přibalit sušenku na svačinu....)
- kapesné v českých korunách (občerstvení po cestě)

