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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20038 2019/2020 dle nabídky CK

BRITISH COUNCIL 
– VÝUKA ANGLIČTINY
V BOURNEMOUTH
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského 

přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do 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, návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona 
(5 palub se 100 děly) a lodě Warrior, okružní jízda přístavem, 
atrakce Action Stations, Royal Naval Museum, dle zájmu 
a časových možností návštěva Spinnaker Tower (170 m 
vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty) nebo Blue Reef 
Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel), ve večer-
ních hodinách ubytování v rodinách v Bournemouth a okolí

3. den dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test, rozdělení do sku-
pin, výuka

 odpoledne: prohlídka oblíbeného přímořského letoviska 
a největšího města Dorsetu Bournemouth, návštěva akvária 
Oceanarium, procházka po vyhlídkovém a zábavním mole 
Bournemouth Pier, odpočinek na 11 km dlouhé písečné 
pláži, event. možnost koupání, návrat do rodin

 alternativně (nejen) pro skauty: místo návštěvy akvária 
plavba na Brownsea Island, na kterém byl uspořádán histo-
ricky první skautský tábor sirem Robertem Baden-Powellem

4. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka
 odpoledne: prohlídka největšího britského monumentu, 

prehistorické památky Stonehenge (v období slunovratu 
není prohlídka možná), v případě časových možností krátká 
zastávka v Salisbury – katedrála s nejvyšší věží v Británii, 
kde je vystavena Magna Charta, návrat do rodin

5. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předání diplomů
 odpoledne: odjezd na Jurské pobřeží – první přírodní památka 

zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO (množství 
fosilních pozůstatků z období druhohor), procházka po pláži 
v zátoce Lulworth Cove (téměř dokonale kruhová zátoka, 
jedna z nejvyhledávanějších v jižní Anglii), přírodní atrakce 
Durdle Door (vápencový skalní oblouk na pobřeží), dle zájmu 
a časových možností návštěva trosek pevnosti Corfe Castle, 
návrat do rodin

6. den celodenní návštěva Londýna
 pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses 

of Parliament, Big Ben, Downing Street, St. James’s 
Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester 
Square, Trafalgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), Soho, China Town, Covent Garden, 
přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda na obřím 
vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, přesun 
lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd stej-
nou trasou zpět do České republiky

 alternativně: místo London Eye přejezd metrem k návštěvě 
Madame Tussauds (muzeum voskových figurín)

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

Londýn

Calais
Bournemouth

PortsmouthSalisbury
Stonehenge

Jurské pobřeží

určeNo Pro studeNtY od 12 Let

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu KČ 11 490,- zaHrNuje:
•	 4x 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)

•	 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 místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Alternativa programu pro 4.-5. den:
● návštěva rozlehlého naučného komplexu v Beaulieu zahr-

nujícího mj. National Motor Museum (vozy F1, legendární 
Mini Mr. Beana a mnoho dalších vozů) a klenot viktoriánské 
architektury Palace House

ZAVÁDĚCÍ 
CENA


