
Jazykově-poznávací zájezd  

„Letecká muzea Speyr, Duxford  a město Londýn“ 

Termín   čtvrtek 24. 10.  -  úterý 29. 10. 2019   

Program: 24. 10.: Odjezd z dohodnutého místa ve 21 hod. Noční jízda po trase Brno, Praha, 

Rozvadov, Norimberk, Speyer. Každé 4 hod. hygienická přestávka.        

2. den 25. 10.: dopoledne návštěva Technického a Leteckého muzea ve Speyru. Poté přejezd 

přes Lucembursko a Belgii do Dunkirku. Nocleh v hotelu F1.                  

3. den: 26. 10.: Brzy ráno jízda podmořským tunelem z Calais do anglického Folkestone. 

Přejezd do Londýna. Pěší procházka: Parlament, Westmister Abbey, Whitehall, Downing 

Street no 10, Královnina Jízdní garda, Trafalgar Square, Leicester Square, Čínská čtvrt – volno 

na jídlo, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, St. Jame´s Park, Nábřeží Temže. Odjezd na 

nocleh se snídaní v hotelu IBIS v Barkingu.  200 metrů od hotelu je supermarket TESCO – 

nákup potravin.             

4. den: 27. 10.: Ráno přejezd do starobylého města Cambrigde s univerzitou z roku 1209: 

King´s College s gotickou kaplí a mnoho dalších univerzitních kolejí ze 13. – 17. století, 

historické centrum, volno na jídlo a drobné nákupy. Poté návštěva Leteckého a Vojenského 

muzea v Duxfordu. Nocleh v Barkingu.               

5. den: 28. 10.: Ráno odjezd do východního Londýna a pěší procházka: Doky Sv. Kateřiny, 

Tower Bridge, Královská pevnost Tower, Monument – památník požáru z roku 1666. Přejezd 

patrovým autobusem a metrem do Technického a Přírodovědného muzea. Jízda nadzemní 

automatickou dráhou do Greenwiche, Královská observatoř s Nultým poledníkem. Odjezd do 

Folkestone a tunelem do francouzského Calais. Noční jízda přes Francii, Belgii a Německo.   

6. den: 29. 10.: Příjezd do ČR a přes Prahu a Brno návrat do místa odjezdu. 

Cena:   7 500,- Kč zahrnuje dopravu zahraničním busem s WC a prodejem občerstvení, 

Eurotunelem do Anglie a zpět, 1x ubytování v hotelu Formule 1 a 2x ubytování se snídaní 

v hotelu IBIS, vždy po 3 osobách na pokoji, pojištění úrazu a léčebných výloh do výše 3 

milionů osob, doprovod 2 průvodců. Cena nezahrnuje vstupy do muzeí, jízdy metrem a 

patrovým busem, tato částka ve výši 15,- EUR a 30,- GBP bude vybrána při odjezdu a 

vyúčtována před návratem z Londýna. 

Přihlášky a informace: 

u Mgr. Věry Mahdalové 

 

 



Přihláška na jazykově-poznávací zájezd 

“Letecká muzea Speyer, Duxford a město Londýn“ 

 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru …………………………………………….., třída:……….. 

na jazykově-poznávací zájezd do leteckých, technických  a přírodovědných muzeí, včetně 

prohlídky Londýna, ve dnech 24. - 29. 10. 2019   

Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………… 

Cena zájezdu je 7500,- Kč (+ 15 EUR a 30 GBP na vstupné).  

Zálohu ve výši 2 000,-Kč je nutno uhradit zároveň s odevzdáním přihlášky, nejpozději do 

15. 6. 2019. 

     

V …………………..                                                                dne: …………………..        
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