To nejlepší z Anglie
Termín: 11. - 17. 5. 2020
1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais.
2. den: Celodenní prohlídka Londýna. Ráno procházka Regent´s Parkem a návštěva slavného British Museum
(zdarma). Poté návštěva Oxford Street a obchodu Liberty, designového centra v srdci Soho. Odpoledne pěší prohlídka nejslavnějších míst City of Westminster /Piccadilly Circus, Trafalgar Sq., Leicester Sq. Downing Street,
St.James´s Park, Buckingham, Parliament, Westminster Abbey…./. Večer ubytování v hostitelských rodinách
v New Malden.
3. den: Dopoledne výlet do Oxfordu a pěší prohlídka centra s průvodcem (Christ Church College, Radcliff Sq. Radcliff Camera, Sheldonian Theatre,
The Carfax…). Odpoledne návštěva slavného paláce Blenheim (10 GBP), rodiště a domova Sira Winstona Churchilla, jednoho z největších státníků
Velké Británie. Večer návrat na ubytování.
4. den: Dopoledne návštěva prehistorických památek Stonehenge (zdarma) a Avebury (2,50 GBP). Odpoledne přejezd do města Salisbury s návštěvou místní katedrály (očekávaný donation 1,50 GBP), kde se nachází jedna z dochovaných kopií Magny Charty. Večer návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet do Cambridge, dopoledne procházka historickým centrem a návštěva King´s College (8 GBP), jedné z nejslavnějších anglických college. Možnost projížďky na lodičce po řece Cam. Odpoledne návštěva největšího leteckého muzea na světe Duxford (zdarma), jehož část
je věnovaná i československým pilotům bojujícím během 2.sv. války v Royal Air Force. Večer návrat na ubytování.
6.den: Dopoledne návštěva malebného historického městečka Canterbury. Procházka historickým centrem s hrázděnými domečky a monumentální
katedrálou (možnost návštěvy). Odpoledne přejezd na Leeds Castle (10,50 GBP), pohádkový hrad s okouzlujícími zahradami a bludištěm.
7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinávch.
.

8690,- Kč
CENA ZAHRNUJE:

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace,

kávovar, lednička, bufet, WC, video)
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK)
přes kanál La Manche
• 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou
penzí (oběd ve formě balíčků)
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění
storna
• pojištění proti úpadku CK dle zákona
• bezplatné přistavení autobusu
(min. 13 účastníků)
• dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
• služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů

CENA NEZAHRNUJE:

• MHD a vstupy do navštívených objektů

a atrakcí

Aktuální ceník vstupů k tomuto zájezdu zašleme na vyžádání.

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč
pojištění zavazadel 18 000 Kč
úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč
pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku
pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.) 100% stornopoplatku
Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky:

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu
b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu
c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu
d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu
e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.

Závazná přihláška
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Státní příslušnost:
Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a Irska a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).
*na podmínkách vstupu do Velké Británie se pro občany EU po brexitu nic nemění. Až do konce roku 2020 je možný vstup do Velké Británie pouze na OP.

……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

