
 
                                              STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD 

                                                      TÝDEN PO ANGLICKU 

              Pravděpodobný datum odjezdu 17. června 2023 
                                                                 PROGRAM 

CENA 10 500 Kč  

 
Trasa: 

1.den: odjezd odpoledne, transfer do Francie 

2.den: časně ráno přejezd trajektem do Calais,  přeprava přes kanál La Manche, příjezd do Londýna, pěší prohlídka s 

průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži k návštěvě Shakespeare’s Globe Theatre, procházka podél jižního 

břehu řeky Temže kolem slavné galeony Francise Drakea Golden Hind, nejvyššího britského mrakodrapu The Shard a 

válečného křižníku HMS Belfast k Tower Bridge a Tower of london , nocleh v hotelu IBIS budget 

3.den: návštěva Harry Potter studia (dle zájmu), přejezd do OXFORDU, prohlídka centra Oxfordu s průvodcem – 

nejstarší kolej Merton College (1264), Magdalen College, High Street, Radcliffe Camera, Clarendon Building, Saint 

Aldate’s Street, Carfax Tower, Town Hall, návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – 

nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve filmových Bradavicích), Christ Church Cathedral, ,  nocleh 

4.den: prohlídka Coventry, hrad WARWICK, prohlídka STRATFORD UPON AVON , rodiště nejvýznamnějšího 

britského básníka a dramatika W. Shakespeara, návštěva Shakespearova rodného domu, procházka malebným historickým 

centrem s typickými hrázděnými domy kolem Harvard House, New Place, Royal Shakespeare Theatre, Hall’s Craft a Trinity 

Church, kde byl Shakespeare pokřtěn a pohřben , nocleh 

5.den:  památka STONEHENGE prohlídka největšího britského monumentu, prehistorické památky Stonehenge (UNESCO 

od r. 1986) odpoledne: návštěva lázeňského města Bath – procházka historickým centrem s průvodcem, návštěva římských 

lázní s minerální vodou, prohlídka opatství (UNESCO od r. 1987) a unikátní budovy Royal Crescent, možnost plavby lodí 

po řece Avoně, návrat do rodin,  příjezd do Brightonu – procházka po přímořské promenádě a molu Brighton Pier 

zasahujícím 512 m do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life Centre (mořští koníci, žraloci aj.), piknik v královských 

zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion, procházka historickým centrem „The Lanes“, možnost 

návštěvy British Airways i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna),  nocleh v hotelu Ibis 

6.den:  prohlídka královského města Windsor – návštěva víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 

procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola ve Velké Británii, místo studií princů Williama a Harryho), a 

prohlídka Londýna, zpáteční cesta trajekt/Eurotunel, noční transfer 

7.den: návrat odpoledne. 

  

Cena  10.500 Kč/os 

 

Nezahrnuje vstupné  a místní dopravu v Londýne (bus většinou parkuje u O2 Arény, odtud bud  metrem nebo lodí po Temži) 

Vstupenky Harry Potter je třeba rezervovat a platit s výrazným předstihem (v lednu musíme objednat počet, kdo 

bude chtít navštívit), bohužel nelze je rušit (nevrací peníze zpět).Cena je 47, 95 £, Jakou formou zaplatíme, o tom budu 

ještě informovat. 

 

Ubytování, stravování: 

Zahrnuje: zájezdová doprava, 4x nocleh IBIS budget se snídaní, 2x trajekt, průvodce, cestovní pojištěni. 

Poznámky: 

Průvodce: Každý vzdělávací zájezd doprovází zkušený průvodce naší CK,  

Doprava: Doprava je zajištěna zahraničním autokarem, který je vybavený klimatizací, TV,  nápojovým bufetem  a WC. 

Pojištění: V ceně našich zájezdů je zahrnuto  komplexní cestovní pojištění rozšířené o události související s covid-19 

(pojištění léčebných výloh ,  odpovědnosti za škody , pojištění ztráty zavazadel, úrazové pojištění a pojištění storna 

zájezdu ze zdravotních důvodů do výše 80 % stornopoplatků). Jinak se řídíme platbou storno poplatků, které má cestovní 

kancelář ve smlouvě a vy jako účastníci zájezdu s cestovní kanceláři, pokud se rozhodnete zájezd zrušit kdykoliv v průběhu 



příprav a důvodem bude jiný než zdravotní důvod , musíte storno zaplatit. Pozor podmínky storna jsou u přihlášky a je 

potřeba je přečíst.  

Je třeba potřeba počítat s tím, že pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat pouze s cestovním pasem platným 

po celou dobu zájezdu, nikoliv s občanským průkazem jako tomu bylo dříve. Pro krátkodobé pobyty ve Velké Británii 

občané EU nepotřebují víza. Dříve si cizí státní příslušníci ze zemí mimo EU, kteří cestovali se školní skupinou z EU, u 

cizinecké policie v místě bydliště zajistili „Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské Unie" a nemuseli si tak 

vyřizovat vízum. Od 1. 10. 2021 bohužel došlo ke změně a tento seznam již využít nelze. Podle informací, které máme 

momentálně k dispozici, budou tito cizí státní příslušníci potřebovat pro vstup do Velké Británie vízum. Vzhledem k časové 

náročnosti celého procesu doporučujeme začít vyřizovat vízum s nejméně několika měsíčním předstihem. 

 


