
GENT, MNICHOV 
a ENGLAND – TOP TEN 
termín: 8. - 14. 10. 2022, program 
VB08A

1.  den -  v  odpoledních  odjezd  od  školy,  přejezd
přes Německo do Belgie

2.  den  -  příjezd  do  GENTU  -  nejkrásnější  město

Beneluxu,  historické  centrum,  katedrála  Sv.

Bavona,  výstup  na  zvonici  Belfort  (UNESCO),

kostel Sv. Mikuláše, náměstí  Korenmarkt, nábřeží

řeky Leie, plavba lodí po kanálech, návštěva hradu

(mj.  sbírka  historických  zbraní),  nákupy

v PRIMARKU, odjezd na ubytování do hotelu F1 v

okolí Calais

3.  den  -   po  snídani  odjezd  do  přístavu  Calais,

přejezd  Eurotunnelem  přes  kanál  La  Manche,

odjezd  do  malebného  přímořského  městečka

HASTINGS -  pláž,  molo,  návštěva  pašeráckých

jeskyní Smugglers  Adventure,  pokračování  do

slunného viktoriánského letoviska EASTBOURNE a

ke  křídovým  útesům  SEVEN  SISTERS,  večer

ubytování v hotelu nedaleko Londýna (polopenze)

4.  den -   výlet  do  univerzitního města  OXFORD:

procházka  historickým centrem,  návštěva Oxford

Castle a dle čas. možností Covered Market, odjezd

do filmových studií Warner Bros. nedaleko Londýna

-  MAKING  OF  HARRY  POTTER -  neopakovatelná

možnost  nahlédnout  do  zákulisí  natáčení  filmů o

nejznámějším  kouzelníkovi,  návrat  na  ubytování

(polopenze)

5.  den -  odjezd  do  LONDÝNA  -  plavba  lodí  po

Temži z Greenwiche do centra, prohlídka Londýna,

k  večeru  návrat  lodí  zpět  na  Greenwich,  večer

odjezd přes Francii do Německa 

6.  den -  kolem  poledne  příjezd  do  bavorského

hlavního  města  MNICHOVA  -  návštěva Muzea

BMW,  nebo Olympijského  stadionu,  prohlídka

historického  centra  (náměstí Marienplatz,  Nová

radnice,  Stará  radnice,  kostel  Sv.  Michala,

Karlstor,  Mariánský  sloup),  možnost  posledních

nákupů, večer odjezd zpět do ČR

7. den - brzy ráno návrat zpět na místo odjezdu

Cena zájezdu 9     190   Kč   zahrnuje:  
 dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace,

DVD/USB, teplý a studený bufet)
 přistavení autobusu na školou určené místo 
 přepravu  přes  kanál  La  Manche  (obousměrně

Eurotunnel)
 1x  ubytování  v hotelu  F1  se  snídaní  (třílůžkové

pokoje)
 2x ubytování v hotelu Russ Hill (či obdobný) 

s polopenzí 
 služby průvodce
 mapy, informační materiály a kvízy 
 zákonné pojištění proti úpadku CK

 komplexní  cestovní  pojištění  rozšířené  i  na
COVID-19  události  obsahující  úrazové  pojištění,
pojištění  léčebných  výloh  (poj.limit  4  mil.  Kč),
zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným do památek
(podrobný aktuální rozpis zašleme).
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