
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD 
 

číslo programu školní rok termín 

3016 2015/2016 10.9.-16.9.2016 

 

 
 

KLENOTY ANGLIE 
LONDÝN, OXFORD, STONEHENGE, 
BATH, CHEDDAR 

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského 

přístavu Calais 

2.  

2. den  odjezd do Londýna  

Návštěva St. Paul´s Cathedral, přes Millenium Bridge, 

procházka po jižním břehu Temže kolem Shakespearova 

Globe Theatre, zastáva u Drakeovy galeony Golden 

Hinde, návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí 

korunovačních klenotů, St. Catherine’s docks, Tower 

Bridge – procházka pro prosklené podlaze s výhledem na 

Temži, plavba lodí po řece Temži do Greenwiche, 

zastávka u Cutty Sark, Royal Observatory, nultý 

poledník,  

večer ubytování v hostitelských rodinách v Londýně 

 

3. den dopoledne: odjezd do Oxfordu – prohlídka univerzitního areálu 

nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – nádvoří, kaple, 

jídelna (použita ve filmech o Harry Potterovi), katedrála 

Christ Church Cathedral, prohlídka nejstaršího anglické- 

ho univerzitního města – High Street a nejkrásnější kolej 

Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower 

ze 13. st., nejstarší kolej Merton College (1264), Town 

Hall, zakončení procházky u Radcliff Camera a Clarendon 

Building 

odpoledne: odjezd do královského  města Windsor 

– zastávka u víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor 

Castle, dle zájmu a časových možností procházka k nejstarší 

soukromé chlapecké škole v Etonu (místo studií synů 

princezny Diany a prince Charlese), návrat do rodin 

 

4. den dopoledne: návštěva historicky významného města Win- 

chester s nejstarší katedrálou 

odpoledne: prohlídka prehistorické památky Stonehenge 

– monumentální soustava kamenů (pozor v období slunovratu 

není prohlídka možná), ve večerních hodinách ubytování 

v hostitelských rodinách v Bath (případně v okolí) 

 

5. den dopoledne: procházka historickým centrem města Bath s  

průvodcem, návštěva římských lázní s minerální vodou, 

prohlídka  opatství  (památka  UNESCO – anglická 

pozdní gotika), prohlídka unikátní budovy Royal Crescent 

odpoledne: odjezd do Cheddaru – návštěva Cheddar Gorge 

and Caves – vápencová roklina, působivé přírodní scenérie, 

pozoruhodné skalnaté útvary vyhloubené řekou v době ledo- 

vé, návrat na ubytování v hostitelských rodinách 

 
6. den odjezd do Londýna – pěší prohlídka s průvodcem 

– London Eye – projížďka na obřím vyhlídkovém kole s 

překrásným výhledem do 60 km, Houses of Parliament, Big 

Ben, Westminster Abbey, Downing Street, piknik v St. 

James’s Park, Buckingham  Palace – event. zhlédnutí 

střídání stráží, Trafalgar  Square, návštěva National 

Gallery, Piccadilly Circus, Soho, Covent Garden, osobní 

volno, nákupy, ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou 

zpět do České republiky 

 

7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENA ZÁJEZDU KČ 9 290,- ZAHRNUJE: 

• 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní 
stravy (oběd formou balíčku) 

• 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 za škodu, 
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999  sb. 

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, infor- 
mační letáky a mapky 

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv  vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 

 

Na vyžádání zašleme  orientační ceník vstupného do jednotlivých památek (nejsou 

zahrnuty v ceně zájezdu). 
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