Katedra anglického jazyka a Katedra románských jazyků
Fakulty filozofické, ZČU V Plzni
ve spolupráci s PRO TRAVEL CK
Vás zvou na poznávací zájezd po Francii a Anglii

TOULKY FRANCIÍ A JIŽNÍ ANGLIÍ

Vosges, Grand Ballon, Riquewihr, Strasbourg, Reims, Amiens, Calais
Battle Abbey, Beachy Head, Brighton, Salisbury, Portsmouth, Portchester, London

______________________________________________________________
Termín: 2.-8.4. 2017

Cena: 8 900,- Kč

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 2x ubytování v hotelu typu F1 ve Francii, 2x snídaně
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku
- služba průvodce po celou dobu zájezdu, informační materiál, zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí
Poznámky:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků
- při ubytování v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích sleva 400,- Kč / os.

______________________________________________________________
Přihlášení na zájezd na adrese: http://rezervace.protravel.cz
Nejprve je nutné se zaregistrovat (odkaz „Jsi tu poprvé? Zaregistruj se prosím“). Při registraci si zvolíte své přihlašovací
údaje: přihlašovací jméno je Vaše emailová adresa, heslo si zvolíte libovolné, alespoň 6 znaků dlouhé. Registraci dokončíte
potvrzením zprávy zaslané na váš email. Po přihlášení do systému zadejte číslo zájezdu 17-210 do textového pole a klikněte
na „Vyhledat zájezd“. Pak už budete moci vyplnit osobní a další potřebné údaje včetně všech alergií a potvrdíte závazné
přihlášení. Na email obdržíte fakturu pro úhradu zájezdu. Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat
stornopoplatky.

Termín: 2.-8.4. 2017

Číslo zájezdu: 17-209-2074

Cena: 8 900,- Kč

TOULKY FRANCIÍ A JIŽNÍ ANGLIÍ
1. DEN: CESTA DO FRANCIE
Odjezd je plánován od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem přejedeme přes SRN do Belgie a zastavovat budeme
jen na protažení a toalety.
2. DEN: ALSASKO, STRASBOURG
Ráno přijedeme do Francie. Čeká nás vyhlídková panoramatická jízda pohořím Vogéz po tzv. Route des Cretes. Projedeme
kolem památníku Vieil Armand z 1. světové války a vystoupíme na nejvyšší horu Vogéz - Grand Ballon, 1424 m n. m.,
pojedeme po hřebenech a zastavíme u jezera Lac Blanc. Na úpatí pohoří Vogéz si prohlédneme typické vinařské městečko
Riquewihr. Poté přejedeme do hlavního města Alsaska a jednoho z nejhezčích měst Francie - Strasbourgu. Projdeme se
historickým centrem města a navštívíme Cathédrale Notre Dame. Čeká nás i okružní jízda lodí po kanálech města, která
nás zaveze až k moderním stavbám Evropské unie. Projdeme se známou čtvrtí Petite France s hrázděnými domy, kanály a
neopakovatelnou atmosférou. V podvečer přejedeme k Remeši, kde se na jednu noc ubytujeme v hotelu typu F1.
5. DEN: REIMS, AMIENS, CALAIS
Po snídani vyrazíme na prohlídku města Reims (Remeš). Projdeme se centrem a prohlédneme si velkolepou gotickou
katedrálou Notre-Dame, postavenou jako místo korunovace francouzských králů. Odpoledne přejedeme do romantického
města Amiens neodmyslitelně spojeného se jménem Julese Verna, projdeme se historickým centrem a prohlédneme
si největší francouzskou katedrálu Notre-Dame d'Amiens, která je i na seznamu dědictví UNESCO. V podvečer přejedeme
do francouzského přístavu Calais, kde si prohlédneme náměstí se sochou Augusta Rodina „Občané Calais“ a pojedeme se
ubytovat do hotelu typu F1.
3. DEN: BATTLE ABBEY, BEACHY HEAD, BRIGHTON
Po snídani přeplujeme trajektem do Velké Británie. Poblíž města Hastings, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém
Dobyvatel nad anglickým vojskem, navštívíme opatství postavené na místě bitvy - Battle Abbey. Projdeme se mezi ruinami
kláštera a v návštěvním centru se dozvíme více informací o slavné bitvě. Po prohlídce přejedeme k útesům Beachy Head.
Procházka po skalních útesech, které spadají z výše 162 m do moře, bude určitě zážitkem. Budeme mít i možnost projít se
po oblázkové pláži v Birling Gap. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton, kde se projdeme po promenádě.
Budeme-li chtít, podíváme se do Royal Pavilion, královského sídla postaveného pro Jiřího IV. v orientálním stylu, nebo
navštívíme mořské akvárium Sea Life Center, které patří k největším a nejhezčím v Anglii. Večer pojedeme na ubytování do
hostitelských rodin, kde se navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci.
4. DEN: SALISBURY, PORTSMOUTH, PORTCHESTER
Po snídani se projdeme městem Salisbury, kde si prohlédneme krásnou raně gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží
v Anglii (123 m) a kde se v kapitulní síni podíváme na vystavený originál Velké listiny svobod, kterou byl donucen anglický
král Jan Bezzemek podepsat v r. 1215. Poté přejedeme do přístavu Portsmouth, kde navštívíme vlajkovou loď admirála
Nelsona HMS Victory a zajímavé muzeum Royal Naval Museum. Vyjedeme i na Spinnaker Tower, odkud je nádherný výhled
na pobřeží i ostrov Wight. Také se zastavíme u římského přístaviště a normanského hradu Portchester. Večer odjedeme na
ubytování do stejných anglických rodin, kde si dáme večeři a odpočineme si.
6. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Poslední den v Anglii vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města:
Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho
aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např. fotbalového stadionu Chelsea / Arsenal
FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzea voskových figurín Madame Tussauds, London Eye nebo si zahrajeme velkou
zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne budete mít možnost nákupu suvenýrů v oblasti Covent Garden nebo
Oxford Street. V podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt do
francouzského přístavu Calais.
7. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc projedeme Belgií a SRN s potřebnými zastávkami na protažení a toalety. Z českých hranic zavoláme rodičů a
upřesníme jim čas příjezdu.

