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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD  

10 NEJ Z ANGLIE 
A PAŘÍŽE 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den  odjezd od školy do Francie 
2. den příjezd do Paříže, pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, 

Eiffelova věž (dle zájmu možnost návštěvy věže výtahem 
nebo pěšky), Champ de Mars, Hôtel des Invalides (možnost 
návštěvy Napoleonovy hrobky), most Pont Alexandre III., 
Champs-Élysées, Place de la Concorde s výhledem na 
Vítězný oblouk, krátký odpočinek v Tuilerijských 
zahradách, Musée du Louvre (možnost návštěvy; v úterý 
zavřeno) se světoznámými sbírkami (Chamurappiho zákoník, 
Mona Lisa aj.), Île de la Cité s katedrálou Notre Dame, 
v případě časových možností rozchod na Montmarteru, 
odjezd na ubytování v hotelu F1 

3. den  v brzkých ranních hodinách odjezd do Calais, přeprava přes 
kanál La Manche do Doveru, procházka kolem bílých 
doverských útesů, návštěva velkolepého středověkého 
hradu Dover Castle, prohlídka v útesech zbudovaných 
Secret Wartime Tunnels (podzemní chodby využívané 
v dobách napoleonských válek a během 2. světové války; 
o víkendu nepřístupné pro skupiny), odjezd k prohlídce 
malebného města Canterbury s typickými hrázděnými 
domy – návštěva proslulé Canterburské katedrály, 
St. Augustine’s Abbey, St. Martin’s Church (nejstarší 
kostel v Anglii), Eastbridge hospital, možnost projížďky 
na lodičkách, drobné nákupy na hlavní třídě, ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách v Londýně a okolí 

4. den   celodenní návštěva Londýna 
Autobusem cesta k centru Londýna, pěší prohlídka s 
průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Downing Street, St. James’s Park, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National  Gallery), přes Golden Jubilee Bridge k London 
Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným 
výhledem do 60 km, přesun MHD k Tower of London, Tower 
Bridge a City of London, návrat do rodin 

5. den  celodenní výlet – Windsor a Oxford 
dopoledne: 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) 
odpoledne: odjezd do Oxfordu, návštěva univerzitního 
areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College - 
nádvoří, kaple, jídelna (použita ve filmech o Harrym 
Potterovi), Christ Church Cathedral, pěší prohlídka města 
s průvodcem - High Street, Magdalen College, Saint 
Aldate's Street, Carfax Tower, nejstarší kolej Merton 
College (1264), Town Hall, Radcliffe Camera, Clarendon 
Building, návrat do rodin 

 
 
6. den   celodenní návštěva Brightonu 

procházka po přímořské promenádě a molu Brighton 
Pier zasahujícím 512 m do moře, piknik v královských 
zahradách, procházka historickým centrem „The Lanes“, 
rozchod a drobné nákupy, možnost návštěvy British 
Airways i360 (162 m vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek 
na pláži, ve večerních hodinách odjezd zpět do České 
republiky 

7. den  příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních 
hodinách 

CENA ZÁJEZDU KČ 10 250,- ZAHRNUJE: 
• 1x ubytování v hotelu typu F1 se snídaní (vícelůžkové 

pokoje) 

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu 

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt) 

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) zahrnující 
události související s covid-19 

• 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 místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 

číslo programu školní rok termín 

23019 2022/2023 30. 3. – 5. 4. 2023 


