
  

 

Termín:  10.-15.5.2015                Číslo zájezdu: 226-2663                                       Cena: 8 700,-Kč 
 

JAZYKOVÝ KURZ V BRIGHTONU 
S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA 

 

1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE 

Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Noční přejezd autobusem přes SRN, Belgii, Francii. 
 

2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, WESTMINSTER 

Brzká ranní plavba trajektem přes kanál La Manche do přístavu Dover. Přejezd do Londýna a prohlídka města. 
Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník. Jízda lodí 
po řece Temži pod mostem Tower Bridge až do oblasti Westminsteru. Jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 
2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m). Procházka kolem nejvýznamnějších pamětihodností v 
okolí Parlamentního náměstí - Houses of Parliament, Westminster Abbey (návštěva a prohlídka), dále procházka ke 
slavným místům jako např. Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trafalgar Square. Přejezd do Brightonu, setkání 
s rodinami, ubytování, večeře, nocleh. 
 

3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, PORTSMOUTH 

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne výlet do města Portsmouth. Návštěva námořního muzea 
a prohlídka lodi HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Vyhlídka ze Spinnaker Tower, 
nově postavené vyhlídkové věže ve tvaru plachty, ze které je vidět i ostrov Wight. Po návratu do rodin večeře a nocleh 
jako minulou noc. 
 

 4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, ARUNDEL, CHICHESTER 

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne procházka městečkem Arundel kolem druhého největšího 
hradu v Anglii. Krátká návštěva kostelíku sv. Mikuláše, který je napůl anglikánský a napůl katolický. Přejezd do města 
Chichester. Procházka městem, prohlídka románsko-gotické katedrály (slavná zvonice a socha sv. Richarda). Návrat do 
rodin, večeře a nocleh jako minulou noc. 
 

5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BRIGHTON 

Po snídani výuka v místní škole (4 x 45 min). Odpolední program v Brightonu - procházka po pláži, návštěva mořského 
akvária Sealife Centre a/nebo Royal Pavilion (královského sídla v orientálním stylu z počátku 18. stol.), návštěva 
Brighton Pier, zábavního mola. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského 
přístavu Calais. 
 

6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 3x ubytování v anglických rodinách, 3x snídaně, 3x večeře, 3x balíčky na oběd 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- 12 hodin výuky (po 45 minutách) ve třídách po 15 studentech s místními lektory v jazykové škole 
- komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu, zodpovědnosti, zavazadel a storna  
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 75,- GBP / studenti a 60,- GBP / děti do 16 let) 
 

Poznámka:  
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
- delší varianty na vyžádání 


