
Nabídka číslo: 001700096

CENOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU

Lokalita: Ilfracombe
Škola: English Menu s.r.o.

Děkuji za pozornost a těším se na budoucí spolupráci Radovan Krhovský
školní zájezdy

Uvedené vstupné berte, prosím, jako orientační. Nižší částky jsou zpravidla uvedeny pro děti do 15 let, vyšší částky pro 
studenty starší.

Příklad 8denního programu do Ilfracombe s 9 lekcemi výuky: 

1.den: odjezd z České/Slovenské republiky z místa podle vašeho výběru

2.den:ráno cesta trajektem do Velké Británie, přejezd do  Ilfracombe - seznámení s městem, procházka centrem, možnost 
návštěvy Tunnels Beaches (2 GBP) - tunelů prokopaných velšskými horníky na jinak nedostupné pláže, večer setkání s 
hostitelskými rodinami, večeře v rodinách.

3.den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do národního parku Exmoor, zastávka ve městečcích Lynton a 
Lynmouth, procházka kolem útesů ve Valley of Rocks,  večeře v rodinách.

4.den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpolední výlet do Barnstaple, trhového města s aktivními trhy každý den, večeře 
v rodinách.

5.den: snídaně v rodině, celodenní výlet na Tintagel Castle (4,70 GBP), kde se dle legendy narodil král Artuš a sídlil zde 
kouzelník Merlin. Cesta zpět do Ilfracombe, po cestě zastávka na Woolacombe Beach, 

6.den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do rybářské vesničky Clovelly (5,75 GBP), kde se podařilo 
zachovat atmosféru konce 19.století, pro které byly typické strmé uličky s bílými domky. Vesnice byla proslavena dílem 
Charlese Dickense. Návrat do rodin, večeře.

7.den: snídaně, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna - London Eye, Houses of Parlaiment, 
Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery 
(zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí nebo 
metrem (4 a 8 GBP) k O2 areně, při plavbě výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, 
HMS Belfast, Tower of London, City Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky.  

8.den: návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativy:
1. odpoledne výlet do zábavního parku Milky Way Adventure Park  (13,50 GBP) s atrakcemi pro krásné i špatné počasí
2. odpolední výlet na panské sídlo Arlington s muzeem kočárů
3. odpolední výlet do parku The Big Sheep, zábavní park s různými atrakcemi, denní show s domácími zvířaty
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