Asociácia pre mládež, vedu a techniku už 23 rokov vytvára vhodné
podmienky pre študentov spoznať interaktívne, vedecko-technické
zariadenia spolu s kultúrou daného štátu v Európe.
V rámci projektu „Cesty za vedou“ Vám ponúkame nezabudnuteľný 7-dňový výlet.

Program poznávacieho podujatia

Astronomický Londýn
1. deň
14.00 hod. odchod z Bratislavy, cesta s krátkymi prestávkami cez Rakúsko a Nemecko
2. deň
predpokladaný príchod do Paríža v ranných hodinách, 9 hod. prestávka, prehliadka mesta:
katedrála Notre Dame, Latinská štvrť, Sorbonne, Pantheón, príp. Luxemburská záhrada,
Montmartre, vo večerných hodinách ubytovanie v hoteli F1 v okolí Calais
3. deň
skoré raňajky v hoteli F1/balíček na cestu, presun do prístavu, ranný trajekt do Veľkej Británie –
Dover, príchod do Londýna v doobedňajších hodinách: Greenwich – National Maritime Museum,
Queen´s House, Royal Observatory a nultý poludník,pevnosť Tower of London, Tower Bridge, St.
Paul´s Cathedral návšteva Múzea voskových figurín (v prípade záujmu), Piccadilly Circus a
mestská časť Soho, možnosť večere (čínska reštaurácia), ubytovanie v hoteli F1 v neskorých
večerných hodinách
4. deň
raňajky v hoteli F1, autobusový presun mestom: Trafalgar Square, Wellington Arch, Hyde Park,
Notting Hill, návšteva zámku Windsor, sídla kráľovskej rodiny, Eton – svetoznáma chlapčenská
škola (exteriér), voľno, návšteva Britského múzea alebo Múzea vedy, London Eye (v prípade
záujmu), Covent Garden, možnosť večere, ubytovanie v hoteli F1 v neskorých nočných hodinách
5. deň
raňajky, prehliadka mesta: parlament a Big Ben, Westminster, Buckingham Palace a St. James
Park, Trafalgar Square (návšteva Národnej galérie), Whitehall, Downing street, rozchod na Oxford
Street, vo večerných hodinách odchod z Londýna, transfer do Doveru, nočný trajekt do
francúzskeho mesta Calais, pokračovanie v ceste do Paríža
6. deň
príchod do Paríža v ranných hodinách, 9 hod prestávka, Tour Eiffel, Víťazný oblúk, Champs
Elysées, Námestie Concorde, galéria Louvre, možnosť plavby po Seine, vo večerných hodinách
odchod domov
7. deň
predpokladaný príchod na Slovensko v poobedňajších hodinách

