
Bruksela, Londyn, studio Warner Bros 
 

      
 
Termin:   10 – 15 czerwca 2019  Cena: 7 990 CZK  
Program: 
1.dzieńń – odjazd od szkoły w Czeskim Cieszynie 
2.dzieńń – przyjazd do Brukseli w godzinach porannych – zwiedzanie centrum historycznego oraz rynku             
Grand´Place; fontanna Manneken Pis; uliczka smakoszy Petite Rue des Bouchers z Janneken Pis;            
zwiedzenie muzeum czekolady, gdzie poznamy produkcję słynnych czekoladek belgijskich; metrem          
przesuniemy się na miejsce wystawy światowej 68 - z Atomiem i miniaturami budowli państw UE              
Minieurope, wizyta budynku europejskiego parlamentu, wieczorem przesuwamy się na miejsce          
zakwaterowania 
3.dzieńń – rano po śniadaniu przesuwamy się do Calais na eurotunel, przejazd do Anglii. Po południu                
przyjeżdżamy do Londynu i zwiedzimy Studio Warner Bros, w którym powstały filmy z Harry Potterem.               
Wieczorem przejazd na zakwaterowanie do rodzin, kolacja, nocleg. 
4.dzieńń – po śniadaniu zwiedzanie miasta - zobaczymy London Eye, Parlament, Big Ben, Westminster,              
Buckingham palace, itd. Możliwe jest zwiedzenie Muzeum Madame Tussaud´s, London Sea Life lub             
London Dungeon (opłacane wstępy) czy też Muzeum Przyrodniczego (wstęp wolny). Wieczorem powrót            
do rodzin, kolacja, nocleg. 
5.dzieńń – po śniadaniu dalsze zwiedzanie Londynu – Greenwich – zerowy południk, Cutty Sark, ewent.               
muzeum morskie (wstęp wolny), łodzią przejeżdżamy do Toweru, Tower Bridge, krążownik Belfast,            
Shakespeare´s Globe, Tate Gallery, Millenium Bridge, St Paul´s Cathedral. O ile czas na to pozwoli               
przejedziemy się kolejką linową Emirates nad Tamizą. W godzinach wieczornych przesuwamy się do             
eurotunelu i przejeżdżamy do Calais.  
6.dzieńń – powrót  
 

UWAGA: Uczestnicy musząą miećć ważżny paszport lub dowód osobisty! 
W cenie:  
- autokar z WC i klimatyzacją,  
- 2 x zakwaterowanie w rodzinach 
- 2x całodzienne wyżywienie (obiady w formie kanapek 
i napoju w torebce, ciepłe kolacje) 
- 1x zakwaterowanie w hotelu IBIS BUDGET 
- 1x śniadanie w hotelu IBIS BUDGET 
- bilet powrotny do eurotunelu  
- usługi przewodnika 
- ubezpieczenie do zagranicy łącznie ze storno opłatami 
- ulotki informacyjne i mapka Londynu 
 
 

 



Wycieczka edukacyjna do Brukseli i Wielkiej Brytanii 
Szanowni rodzice, 
w ramach nietradycyjnej nauki języka angielskiego nasza szkoła przygotowuje wycieczkę edukacyjną do            
Brukseli oraz Wielkiej Brytanii, dla klas 8 i 9 według dołączonego programu w terminie maj 2019,                
dokładna data zostanie ustalona. 
Podstawowa opłata za wycieczkę czyni 7.990,- Kč, do niej trzeba doliczyć dalsze koszty: 

● około 3.000,- Kč na wstępne do zwiedzanych obiektów   
● kieszonkowe - wysokość według własnej decyzji 

 
Zaliczkę w wysokości 2.000,- Kč należy oddać p. Helenie Pękała wraz ze zgłoszeniem. 
Terminy uiszczenia pozostałych opłat oraz dalsze informacje będą podane dodatkowo. 
Szkoła stwierdza zainteresowanie wycieczką wśród uczniów i rodziców więc prosimy o poważne            
potraktowanie zgłoszenia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZGŁOSZENIE 
 
Zgłaszam mego syna / córkę:............. ……………………………………..klasa:............... 
na wycieczkę edukacyjną do Brukseli i Wielkiej Brytanii w terminie 10 – 15 czerwca 2019. 
                                                                                                          …………………………….. 
                                                                                                                   podpis rodziców 
Zgłoszenie prosimy oddać p. Helenie Pękała w terminie do 16 listopada 2018. 

 


