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do 15 let 16 a více let

1. € 11,00 € 11,00

CELKEM € 11,00 € 11,00

do 15 let 16 a více let

€ 6,00 € 6,00

Projížďka po romantických kanálech De Reien € 9,00 € 9,00

Věž Belfort € 12,00 € 12,00

do 15 let 16 a více let

1. Stonehenge * £0,00 £0,00

2. Roman Baths (nižší cena do 18 let včetně) £8,75 £15,00

3. plavba lodí po řece Avoně £5,00 £11,00

4. Cheddar Gorge Cheese Company £3,00 £3,00

5. £10,50 £16,00

6. Caerphilly Castle (nižší cena do 17 let včetně) £7,10 £10,10

7. £4,70 £9,40

8. £19,50 £19,50

CELKEM £58,55 £84,00

do 15 let 16 a více let

Cardiff Castle £10,00 £12,00

£4,35 £8,70jednosměrná plavba lodí po Temži

** Jedná se o zvýhodněnou cenu při objednání předem přes CK.

Muzeum folkloristiky

Ceny vstupů jsou pouze orientační a mohou se v čase a místě mírně lišit. Doporučujeme počítat s rezervou na 

vstupné cca 10 GBP.

POPLATKY ZA VSTUPY STUDENTŮ

PROGRAM Č.:

VARIANTA PROGRAMU:

V Bruggách:

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

POZNÁVÁME VŠEMI SMYSLY

celodenní jízdenka na metro

London Eye**

ALTERNATIVNÍ VSTUPY

Cheddar Caves and Gorge

Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Velká Británie - mobil: 602 766 845,

státy EU a USA - mobil: 721 216 239

V Anglii:

ALTERNATIVNÍ VSTUPY

POPLATKY ZA VSTUPY STUDENTŮ

Muzeum čokolády a muzeum hranolků

V případě, že si do svého zájezdu přejete zařadit některý ze vstupů uvedený v oddílu ALTERNATIVNÍ VSTUPY, 

kontaktujte prosím naši cestovní kancelář, abychom je mohli včas rezervovat. V opačném případě nebude 

možné tyto vstupy garantovat. Děkujeme.

* Platí při včasném objednání školou přes webové stránky English Heritage, v letních měsících může být na 

vybraných památkách zpoplatněno (bližší informace vč. návodu na objednání vstupů k dipozici v CK).

Upozorňujeme, že na některých prodejních místech (občerstvení, suvenýry, atd.) již přijímají pouze PLATBU 

KARTOU. 

Drobné výdaje - pohlednice, známky, drobné suvenýry. Výše kapesného je zcela v kompetenci rodičů.

V autobusu lze po celou dobu pobytu zakoupit nealkoholické nápoje, čaj, kávu, čokoládu. Na občerstvení 

doporučujeme cca 300 Kč.


