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JIŽNÍ ANGLIE
S VÝUKOU

6. den

a lodě Warrior (návštěva jedné z lodí uvnitř),
večerních hodinách odjezd zpět do České
republiky
příjezd ke škole v odpoledních, případně
večerních hodinách

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den
2. den

3. den

4. den

5. den

odjezd od školy přes Německo a Belgii do
francouzského přístavu Calais
příjezd do Calais, přeprava přes kanál La
Manche, odjezd do Londýna
dopoledne: procházka parkem Greenwich,
nultý poledník, Royal Observatory, možnost
bezplatné návštěvy National Maritime
Museum, zastávka u čajového klipru Cutty
Sark, plavba lodí po řece Temži
odpoledne: návštěva hradu Tower of London
– včetně zhlédnutí korunovačních klenotů
a setkání s Beefeatery, přechod přes Tower
Bridge s možností procházky po prosklené
podlaze s výhledem na Temži, procházka
po břehu řeky Temže k St. Paul’s Cathedral,
přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních
hodinách ubytování v rodinách v Gosportu
(předměstí Portsmouth)
dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test,
rozdělení do skupin a výuka
odpoledne: návštěva města Brighton – pobřeží
a molo Brighton Pier zasahující 512 m do
moře, procházka po přímořské promenádě,
návštěva Sea Life Centre – podmořského
akvária (mořští koníci, žraloci), piknik v
královských zahradách, návštěva exotického
královského paláce Royal Pavilion – sídla
krále Jiřího IV., nazývaného „Bílý slon Anglie“,
procházka historickým centrem „The Lanes“,
návrat do rodin
dopoledne: 9–12 hod. – výuka
odpoledne: návštěva Etonu, v případě
možnosti návštěva Eton College – nejstarší
soukromá chlapecká škola ve Velké Británii
(místo studií princů Williama a Harryho),
prohlídka královského města Windsor,
spojená s návštěvou víkendové rezidence
královny Alžběty II. Windsor Castle, návrat do
rodin
dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předání
diplomů
odpoledne: návštěva města Portsmouth – v
minulosti rušný námořní přístav, místo
narození spisovatele Charlese Dickense a také
místo pobytu spisovatele A. C. Doyla, který
právě zde dal světu Sherlocka Holmese,
prohlídka slavné lodě Victory admirála
Nelsona, lodě Mary Rose krále Jindřicha VIII.

CENA ZÁJEZDU KČ 9 590,- ZAHRNUJE:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou
balíčku)
9 hodin výuky anglického jazyka včetně
vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující
s kvalifikací EFL)
dopravu zahraničním autobusem (WC,
DVD/USB, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (volí CK –
obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
dopravu studentů k místu srazu hostitelskou
rodinou
komplexní
pojištění
(léčebné
výlohy,
odpovědnost, storno zájezdu, úrazové
pojištění, pojištění zavazadel)
pojištění proti úpadku CK dle zákona č.
159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu
pobytu, informační letáky a mapky
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů
a jízdné.
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