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Cena zájezdu Kč 10 490,- zahrnuje:

 ■ 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)

 ■ 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd 

formou balíčku)

 ■ 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 

skupiny, vyučující s kvalifi kací EFL)

 ■ dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)

 ■ přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, 

nebo trajekt)

 ■ každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou

 ■ zdravotní pojištění v  rozsahu VZP do  výše 2 mil. Kč, pojištění proti 

úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

 ■ průvodce cestovní kanceláře po  celou dobu pobytu, informační 

letáky a mapky

 ■ na  15 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor, přistavení 

autobusu k  Vaší škole do  jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro 

skupiny minimálně 15 studentů)

Na vyžádání zašleme orientační ceník vstupného do jednotlivých památek 

(nejsou zahrnuty v ceně zájezdu).

Přístavní město 

Plymouth s výukou

Program zájezdu:

1. den odjezd od školy přes Německo do Paříže

2. den prohlídka Paříže: pěší prohlídka s  průvodcem –  Trocadéro, ná-

vštěva Eiff elovy věže – zastávka s možností návštěvy věže výtahem 

nebo pěšky, Martovo pole, Invalidovna, most Alexandra III., 
projížďka lodí po Seině (alternativně: návštěva Louvru se světo-

známými sbírkami –  Mona Lisa, Venuše z  Milo, malby slavných 

malířů Rubense, Tiziana a jiných, pozor v úterý zavřeno), nábřeží 
Seiny, L’ile de la Cité – návštěva slavné katedrály Notre Dame, ná-

vštěva Latinské čtvrti – bulvár St. Michel, univerzita Sorbona, 

odjezd na ubytování v hotelu F1

3. den po snídani příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do přístavního města Portsmouth – prohlídka slavné lodě Victory 
admirála Nelsona, lodě Mary Rose krále Jindřicha VIII. a lodě 
Warrior (návštěva jedné z lodí uvnitř), odjezd do města Plymouth, 

jednoho z  největších přístavů Velké Británie, ubytování v  hostitel-

ských rodinách

4. den dopoledne: 9–12 hod. –  jazykový test, rozdělení do  skupin 
a výuka

 odpoledne: pěší prohlídka města Plymouth s průvodcem, akvári-
um – považované za nejvýznamnější v Anglii, rybářská čtvrť, cen-

trum města, prohlídka přístavu, z  něhož vypluli v  r. 1620 Pilgrim 
Fathers, návrat do rodin

5. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka
 odpoledne: průjezd oblastí Dartmoorských blat – úchvatná divoká 

příroda s divokými poníky a  jeleny, příjezd do města Exeter – pěší 

prohlídka města, katedrála ze 14. st., historické domy z červených ci-

hel a centrum města, odjezd na prohlídku přímořského letoviska 
Torquay –  leží v  zálivu a  nese právem název „Anglická riviéra“, 
procházka po pláži, návrat do rodin

6. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předání diplomů
 odpoledne: návštěva Eden Project – celosvětově ojedinělý ekolo-

gický komplex, dva gigantické architektonicky zcela originální sklení-

ky (biom deštného pralesa, středomořský biom) ukrývají tisíce rost-

linných druhů, říčky, vodopády, vinice aj., návrat do rodin

7. den celodenní pobyt v  Londýně: pěší prohlídka s  průvod-
cem –  Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, 
Downing Street, Trafalgar Square – dle zájmu návštěva National 
Gallery –  zdarma (alternativně: válečné Imperial War Museum), 
Covent Garden –  zhlédnutí vystoupení místních kejklířů, nákupy, 

přes Golden Jubilee Bridge, projížďka na největším obřím kole 
London Eye s překrásným výhledem do 60 km, ve večerních hodi-

nách odjezd zpět do České republiky

8. den příjezd ke škole ve večerních hodinách

dle přání školy

termín

2012/2013

školní rok

4613

číslo programu

Studijní výukový zájezd


