číslo programu

školní rok

termín

19004

2018/2019

dle nabídky CK

LONDÝN NA FILMOVÉM
PLÁTNĚ
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do
francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche,
odjezd do Londýna
pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey
(známé z filmů Šifra Mistra Leonarda nebo
Králova řeč), Houses of Parliament, Big Ben
(scény ve filmech o Jamesi Bondovi – Spectre a
Jeden svět nestačí), Downing Street, St. James’s
Park, Buckingham Palace (objevil se např. ve filmu
Paddington), Piccadilly Circus, Leicester Square,
Trafalgar Square (scény z akčního filmu Captain
America nebo Skyfall), Soho, China Town, setkání
s hvězdami a filmovými postavami (včetně
Johnnyho Deppa, Angeliny Jolie, Jamese Bonda,
Shreka a mnoha dalších) v nejznámějším muzeu
voskových figurín na světě Madame Tussauds,
krátká zastávka na Baker Street – socha Sherlocka
Holmese v nadživotní velikosti, ve večerních
hodinách ubytování v rodinách v Londýně a okolí
3. den dopoledne: Warner Bros Studio (Making of Harry
Potter) – atrakce ze světa natáčení Harryho
Pottera – filmové kulisy, ukázky kostýmů, efekty z
filmů, máslový ležák, obchůdek s dárkovými
předměty aj.
odpoledne: přesun na nádraží King’s Cross, kde se
nachází nástupiště 9 a ¾ z filmů o Harry Potterovi,
dále nákupy na světoznámé Oxford Street,
možnost procházky v Hyde Parku včetně pikniku
(scény z parku ve filmech Johnny English či
Stormbreaker), ve večerních hodinách návrat do
rodin
4. den dopoledne: procházka parkem Greenwich, nultý
poledník, Royal Observatory, možnost bezplatné
návštěvy National Maritime Museum, zastávka u
čajového klipru Cutty Sark a prohlídka The Old
Royal Naval College (scény z Paříže ve filmu

Bídníci nebo Popelčin zámek ve filmovém
zpracování od studií Disney) plavba lodí po řece
Temži kolem hradu Tower of London (Mission
Impossible, seriál Sherlock) a Tower Bridge
odpoledne: procházka po břehu řeky Temže k St.
Paul’s Cathedral – možná návštěva (natáčení
Harry Potter a vězeň z Azkabanu – schodiště
vedoucí k učebně jasnovidectví, Star Trek nebo
Doctor Who), dále kolem College of Arms,
Somerset House (venkovní scény ve filmech
Ospalá díra s Johnny Deppem nebo Láska
nebeská) a St. Bartholomew’s Hospital (místo
natáčení filmu Skyfall a seriálu Sherlock), návštěva
James Bond Exhibition konané v rámci The
London Film Museum, návrat lodí/metrem k O2
Aréně, ve večerních hodinách odjezd stejnou
trasou zpět do České Republiky
5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních
hodinách
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2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou
balíčku) a dopravy studentů k místu srazu
dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB,
bufet
přepravu přes kanál La Manche (volí CK –
obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost,
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění
zavazadel
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999
Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky a mapky
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně
14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy
objektů a místní jízdné.
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navštívených

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE VAŠICH
PŘEDSTAV
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