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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20024 2019/2020 dle nabídky CK

PO STOPÁCH  
ROBINA HOODA
DO SEVERNÍ ANGLIE POHODLNĚ 
TRAJEKTEM S KABINAMI!
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do Belgie 
2. den příjezd do města Bruggy nazývaného Benátky severu – 

náv štěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnáv-
kou, Boží domy, dvůr bekyní, projížďka po romantických 
kanálech De Reien, radnice, výstup na 83 m vysokou 
věž Belfort s krásným výhledem na historické jádro 
Brugg, v případě zájmu návštěva Muzea folkloristiky 
(v osmi domcích ze 17. stol. je k vidění škola, ševcovská 
dílna, pekařství, lékárna, vlámský příbytek, hospůdka aj.; 
v pondělí zavřeno) a procházka kolem unikátních větrných 
mlýnů Sint-Janshuismolen a Koeleweimolen, přejezd 
do Zeebrugge, odtud nočním trajektem do Hullu (plavba 
trvá cca 15 hodin)

 alternativně: místo některého z muzeí návštěva Groeninge  
Museum s díly světoznámých malířů (v pondělí zavřeno)

3. den po příjezdu do Hullu odjezd do Yorku, pěší prohlídka histo-
rického centra – návštěva katedrály York Minster, opevnění 
města, Clifford’s Tower, návštěva Jorvik Viking Centre 
(muzeum historie Vikingů), osobní volno, ve večerních ho-
dinách ubytování v rodinách v Yorku a okolí 

 alternativně: místo Jorvik Viking Centre návštěva York’s 
Chocolate Story s ochutnávkou a ukázkou výroby typických 
čokoládových pochoutek 

4. den celodenní výlet – Castle Howard a Whitby
 dopoledne: odjezd k návštěvě Castle Howard – barokní 

zámek ze 17. stol., který dodnes vlastní a obývá rod Howardů, 
procházka zahradami

 odpoledne: odjezd do bývalého centra loďařství a lovu velryb 
Whitby – výstup po 199 schodech k St. Mary’s Church 
s přilehlým starobylým hřbitovem, který inspiroval irského 
spisovatele Brama Stokera k napsání hororové novely 
Drákula, prohlídka romantického opatství Whitby Abbey 
s překrásným výhledem na moře; zastávka v přístavní 
vesničce Robin Hood’s Bay, kde si dle legendy Robin 
Hood schoval lodě pro případ, že by musel rychle uniknout, 
procházka po pláži, v případě časových možností zastávka 
v městečku Goathland s legendárním nádražím z filmů 
o Harry Potterovi, průjezd přes národní park North York 
Moors, návrat do rodin

5. den celodenní výlet do Lake District National Park
 zastávka u Castlerigg Stone Circle, jedné z nejstarších 

prehistorických památek v Británii (3000 př.n.l.), návštěva 
malebného městečka Keswick s typickými domy ze ze-
lené břidlice, které je položené na břehu krásného jezera 
Derwentwater, plavba po jezeře, dle časových možností 
procházka kolem jezera Rydal Water, návrat do rodin

6. den odjezd do Londýna, dle zájmu a časových možností krátká 
zastávka v Sherwoodském lese, ve kterém žil Robin 
Hood, pěší prohlídka Londýna s průvodcem – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, 

Londýn

Whitby

York Hull

Bruggy

Zeebrugge

Keswick

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

ceNa zájezdu KČ 10 650,- zaHrNuje:
•	 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)

•	 cestou do Británie přepravu přes Severní moře luxusním 
trajektem společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny), 
cestou z Británie přepravu přes kanál La Manche (volí CK – 
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

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 výhle-
dem do 60 km, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních 
hodinách návrat do České republiky

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

TIP PRO VÁS – BEZ NOCI V AUTOBUSE:  
cestujte od školy bez nočního přejezdu autobusem – 
zkraťte si zájezd o návštěvu Brugg a ušetřete 200 Kč – pro 
více informací kontaktujte CK

HIT ROKU 
2018/2019


