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číslo programu školní rok termín 

20011 2020/2021 21. 6. – 26. 6. 2021 

 
10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ 
ANGLIE 
 

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 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 ubytování v rodinách v Londýně a okolí 

alternativně: místo London Eye návštěva 
některého z vynikajících bezplatných muzeí (British 
Museum, Natural History Museum, Science 
Museum) nebo nákupy na světoznámé Oxford 
Street 

3. den celodenní výlet – Stonehenge a Salisbury 

dopoledne: prohlídka největšího britského 

monumentu, prehistorické památky Stonehenge 

(v období slunovratu není prohlídka možná) 

odpoledne: návštěva Salisbury – katedrála s nejvyšší 

věží v Británii, kde je vystavena Magna Charta, 

návrat do rodin alternativně: místo Salisbury 

návštěva města Winchester s jednou z největších 

katedrál v Anglii a kulatým stolem Krále Artuše 

v Great Hall 

4. den celodenní výlet – Windsor a Oxford 

dopoledne: prohlídka královského města Windsor – 

návštěva víkendové rezidence královny Alžběty II. 

Windsor  Castle, kde se konala mj. svatba prince 

Harryho a Meghan Markle, 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 (místo studií autora Alenky v říši 

divů, Lewise Carrolla) – nádvoří, kaple, jídelna 

(použita ve filmech o Harry Potterovi), Christ Church 

Cathedral; prohlídka historického centra – High 

Street, Magdalen College (místo studií autora 

Letopisů Narnie, C. S. Lewise), Saint Aldate’s Street, 

Carfax Tower ze 13. stol., nejstarší kolej Merton 

College z roku 1264 (místo studií autora Pána 

prstenů, J. R. R. Tolkiena), Town Hall, Radcliffe 

Camera, Clarendon Building, návrat do rodin 

5. den celodenní návštěva Londýna 

pěší prohlídka s průvodcem – London Bridge, The 

Shard, HMS Belfast, přes Tower Bridge (dle zájmu 

procházka po prosklené podlaze s výhledem na 

Temži) k návštěvě hradu Tower of London včetně 

zhlédnutí korunovačních klenotů a setkání s 

Beefeatery, možnost návštěvy St. Paul‘s Cathedral, 

přes Millennium Bridge k Shakespeare‘s Globe 

Theatre, přejezd lodí/metrem k O2 Aréně, ve 

večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do 

České republiky 

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

 

 

 

CENA ZÁJEZDU KČ 7 990,- 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) 
• 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 

 

 

 

http://www.skolnizajezdy.cz/
mailto:info@skolnizajezdy.cz

