Milí studenti, vážení rodiče,
Akad. gymnázium pořádá ve spolupráci s CK Royal pro zájemce z 1.- 3.roč.

9 denní poznávací a jazyk. zájezd do Amsterdamu,
SKOTSKA a Anglie
(Amsterdam; Skotsko-Edinburgh, Stirling, Loch Ness; Anglie-York, London)

4. 5. (čt) - 12. 5. 2017 (pá)
Cena 12 990,- Kč zahrnuje:(možno rozdělit na 3 splátky - 1. platba 3990,- do 20.12.2016,
2. platba 4500,- do 15.2.2017, 3.platba 4500,- do 1.4.2017; pokyny k platbám budou ještě upřesněny)

•dopravu zájezdovým autokarem (DVD, WC, nápoje, klimatizace); 1x trajekt Amsterdam–
Newcastle s ubyt. ve 4 lůžk. kajutách se sprchou a toaletou; 1x Eurotunel (kanál La Manche)
•4x ubyt. v hostitel. rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků) po 2 – 4 ; 1x ubytování
se snídaní v hotelu typu IBIS Budget na 3 lůžkových pokojích se sprchou a toaletou v okolí
Yorku
•9 hodin výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími
•komplex. cest. pojištění ( + storno zájezdu), pojištění CK proti úpadku dle zák. 159/1999 Sb.
•služby průvodce (v AJ/ ČJ) po celou dobu zájezdu a informační materiály, pedag.dozor
Cena nezahrnuje: vstupy do navštív. objektů a MHD (cca 20 Euro + 80 GBP) + kapesné

PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY
jana.kondisova@agstepanska.cz

PROGRAM ZÁJEZDU do Amsterdamu, SKOTSKA a Anglie
4. – 12. 5. 2017
1.den: (Čt 4.5.) Odjezd ve večerních hodinách z autobusového nádraží Praha – Zličín přes SNR do
Amsterdamu.
2.den: (Pá 5.5.) Celodenní pobyt v Amsterdamu, prohlídka historického centra, projížďka lodí po
grachtech a návštěva Květinového trhu. Odpoledne návštěva Van Goghova muzea. V podvečer
přejezd do přístavu Ijmuiden a plavba trajektem do Newcastle (plavba cca 16 hodin), ubytování
v kajutách lodi.
3.den: (So 6.5.) Dopoledne přejezd z Newcastle do Edinburghu, procházka po slavné třídě Royal
Mile, návštěva Palace of Holyroodhouse a interaktivního muzea Dynamic Earth. Večer ubytování
v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu.
4.den: (Ne 7.5.) Celodenní výlet do oblasti Highlands, projížďka smutným údolím Glencoe,
fotozastávky, pěší procházka údolím, návštěva památníku Commander Memorial, vyhlídka na
nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis, návštěva města Fort Augustus, Neptunovy schody,
plavba lodí po jezeře Loch Ness. Večer návrat na ubytování.
5.den: (Po 8.5.) Dopoledne výuka angličtiny 9:00 – 13:00 (4,5 vyč. hod.). Odpoledne výlet na
hrad Stirling, kde se psaly skotské dějiny, poté přejezd k Wallace Monument – památníku
skotského národního hrdiny. Večer návrat na ubytování.
6.den: (Út 9.5.) Dopoledne výuka angličtiny 9:00 – 13:00 (4,5 vyuč. hod.). Odpoledne návštěva
edinburghského přístavu a prohlídka slavné královské jachty Britannia. Poté přesun do centra
města, možnost návštěvy Scottish National Gallery nebo osobní volno. Večer návrat na
ubytování.
7.den: (St 10.5.) Ranní přejezd do Anglie se zastávkou ve svatební vesnici Gretna Green u
známého kovářství. Odpoledne ubytování na hotelu v Yorku či okolí. Návštěva katedrály York
Minster a procházka historickým centrem s průvodcem. Přejezd do Londýna.
8.den: (Čt 11.5.) Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, Parliament, Buckingham
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Covent Garden, National Gallery), Návštěva
klenotnice Tower of London, Tower Bridge, divadlo Globe atd. V podvečer projížďka na London
Eye. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.
9.den: (Pá 12.5.) Příjezd do Prahy na autobusové nádraží Zličín v odpoledních hodinách.

