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Pøipravíme pro vás program zájezdu pøesnì dle vašich požadavkù. Zvolit si mùžete výlety, počet nocí,  
výuku v anglické škole. Jedinečná možnost pro školy s využitím dìtských slev na vstupné.  

 

CCEENNAA::  oodd  44998800   KKčč   
 

Termín: dle vašeho přání, zájezdy na 4 až 10 dní, záleží na programu. 

Cena zahrnuje: doprava lux. busem, trajekt/tunel, ubytování (v rodinách po 2-4 osobách s plnou penzí, snídaně, večeře, balíček 

k obědu), kvalifikovaného průvodce se specializací na anglicky mluvící země, pojištění CK proti úpadku, komplexní pojištění 

do zahraničí včetně storna zájezdu.  

Cena nezahrnuje: nepovinné vstupné do vybraných objektů a kapesné (bude upřesněno v pokynech). 

Upřesnění k ceně: v případě nižšího či vyššího počtu než 40 platících studentů bude po dohodě cena upravena dle požadavku školy a 

náročnosti programu. Rovněž počet osob zdarma, místo odjezdu či sloučení několika škol. 

 

UUKKÁÁZZKKAA  PPRROOGGRRAAMMUU  NNAA  NNEEJJOOBBLLÍÍBBEENNÌÌJJŠŠÍÍ  VVAARRIIAANNTTUU  ZZÁÁJJEEZZDDUU  vv  cceennìì  55775500,,--::  
11..  ddeenn – odjezd od budovy vaší školy a následně přejezd přes Německo, Belgii do Francie do přístavu Calais 

22..  ddeenn – brzy ráno se nalodíte na trajekt/tunel do Anglie, dopoledne vás už přivítá Londýn a prohlídnete si nejznámější pamětihodnosti s průvodcem během 9ti 

hodinové procházky: katedrála St.Paul, Monument,  pevnost Tower s korunovačními klenoty, Tower Bridge, čtvrť Southwark, loď jejího veličenstva Belfast, oblast 

úředníků a mrakodrapů City, po poledni vás výletní loď doveze po řece Temži k nultému poledníku do přístavu Greenwich, zde budete mít možnost návštěvy 

Námořního muzea či expozice hodin zdarma. Odjezd na ubytování do rodin kolem 19:00 h. 

33..  ddeenn – po snídani v rodinách odjezd na celodenní výlet dle vlastního výběru, oblíbené např. dopoledne městečko Windsor a Eton s krásným královským zámkem a 

odpoledne univerzitní město Oxford se známou Christ Church college – místo natáčení  filmu Harry Potter. Nebo dopolední výlet: přímořské lázně Brighton - Royal 

Pavilion bývalý královský palác pozoruhodný architekturou inspirovanou Indií a orientálním interiérem. Dále Brighton Pier je největším molem v Brightonu. Obsahuje 

zábavní park, restaurace a arkádové haly. Čekají nás krásné pláže jižní Anglie nebo možnost návštěvy Vodního světa. Odpoledne návrat do Londýna, oblast 

Kensingtonských zahrad s palácem a fontánou princezny Diany a Hyde parku se známým řečnickým koutkem, návštěva muzea vědy či přírodovědného zdarma. A 

další možnosti celodenních výletů do okolí Londýna dle vlastního výběru (univerzitní město Cambridge, Duxford letecké muzeum, historické město s katedrálou 

Canterbury, návštěva stadionu Chelsea, historické opevnění Hastings či Dover, zámek Leeds a jiné).Večer návrat přes osvětlené centrum Londýna – vyhlídková 

jízda na ubytování do rodin. Odjezd na ubytování do rodin kolem 20:00 h. 

44..  ddeenn – po snídani v rodinách dokončení prohlídky centra Londýna s průvodcem – vládní třída Whitehall , domy Parlamentu, Big Ben,Westminsterské opatství, 

Buckinghamský palác- oficiální královské sídlo, St. James´s park,  náměstí Piccadilly se světelnými reklamami, Čínská čtvrť a čtvrť SOHO, odpoledne osobní volno 

v centru Londýna - návštěva Národní galerie, Britského muzea zdarma či Muzeum Madame Tussaud´s, projížďka na obřím kole London Eye, oblast pouličních umělců 

a trhů Covent Garden, nákupy, vše dle dohody s dozorem Odjezd z Londýna kolem 18:00 h a v nočních hodinách příjezd na trajekt /tunel do Doveru. 

55..  ddeenn –Noční přejezd Francie a  SRN. Příjezd do ČR v odpoledních  hodinách, návrat ke škole. 
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  ZZáálloohhaa  ppřřii  zzáávvaazznnéé  oobbjjeeddnnáávvccee  22000000  KKčč  zzaa  oossoobbuu,,  ssttuuddeenntt  jjee  ppoojjiiššttěěnnýý  vvččeettnněě  ssttoorrnnaa  zzáájjeezzdduu  ––  ppoojjiiššttěěnníí  ssttoorrnnaa  zzáájjeezzdduu  uummoožžňňuujjee  

vvrráácceenníí  ppeenněězz  oodd  ppoojjiiššťťoovvnnyy  nnaa  zzáákkllaadděě  ppoottvvrrzzeenníí  oodd  lléékkaařřee  oo  nneemmooccii  ssttuuddeennttaa;;  kkoommpplleexxnníí  ppoojjiiššttěěnníí  vvyyžžaadduujjee  ii  vveeddeenníí  šškkoollyy  

  DDooppllaatteekk  cceelléé  ččáássttkkyy  zzáájjeezzdduu::  mměěssíícc  ppřřeedd  ooddjjeezzddeemm  ((mmoožžnnoosstt  vvyyuužžiittíí  ppřřííssppěěvvkkuu  oodd  zzaamměěssttnnaavvaatteellee,,  ppllaattbbaa  ffaakkttuurroouu,,  vvhhooddnnéé  ii  pprroo  

rrooddiinnnnéé  ppřříísslluuššnnííkkyy))  

  OOrrggaanniizzoovváánnoo  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  cceesstt..kkaanncceelláářřeemmii  ppoojjiiššttěěnnýýmmii  pprroottii  úúppaaddkkuu,,  kktteerréé  nnaabbííddnnoouu  nneejjvvhhooddnněějjššíí  cceennuu  pprroo  sskkuuppiinnuu    

  OOrrggaanniizzááttoorr//  ddoozzoorr//  vveeddoouuccíí  sskkuuppiinnyy  zzddaarrmmaa  vvččeettnněě  ppřřiissppěěnníí  nnaa  vvssttuuppnnéé  ddoo  oobbjjeekkttůů  aa  ttoo  vvžžddyy  ddoohhooddoouu  ddllee  ppooččttuu  ppllaattííccíícchh  

ssttuuddeennttůů    

  PPrroossíímm  iinnffoorrmmuujjttee  ssee  nnaa  ddaallššíí  ppooddrroobbnnoossttii,,  rrááddii  ddooddáámmee  lleettááččkkyy  ss  ppřřiihhlláášškkoouu  ppřříímmoo  pprroo  vvaaššii  šškkoolluu  
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