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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20041 2019/2020 dle nabídky CK

BRITISH COUNCIL 
– VÝUKA ANGLIČTINY 
V EDINBURGHU
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do Nizozemí
2. den kolem poledne příjezd do Amsterdamu, pěší procházka 

historickým jádrem města s průvodcem – náměstí Dam 
s Novým kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem 
z poloviny 17. stol., který stojí na cca 13,5 tisících kůlech, 
národní památník obětem 2. světové války, možnost 
plavby vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních kanálech), 
dle časových možností návštěva Rijksmuseum nebo Van 
Gogh Museum, odjezd podvečerním luxusním trajektem 
z přístavu Ijmuiden do Newcastlu (plavba trvá cca 15 hodin)

3. den odjezd z přístavu v Newcastlu k návštěvě Edinburghu, pěší 
prohlídka s průvodcem – Holyrood Park, možnost návštěvy 
Palace of Holyroodhouse (královské sídlo Marie Stuartovny 
a současné oficiální sídlo britské královny Alžběty II.), nový 
skotský parlament, Royal Mile, St. Giles Cathedral, ná-
vštěva Edinburgh Castle (sídlo skotských králů z 11. stol. 
uchovávající mj. skotské korunovačních klenoty a Stone of 
Destiny), možnost bezplatné návštěvy National Gallery 
of Scotland, ve večerních hodinách ubytování v rodinách 
v Edinburghu a okolí

4. den dopoledne: 8:30–13:00  – jazykový test, rozdělení do sku-
pin a výuka

 odpoledne: výlet do Stirlingu – prohlídka Visitor´s Centre, 
možnost návštěvy hradu, v němž strávila své dětství skotská 
královna Marie Stuartovna, výstup na rozhlednu Wallace 
Monument s výhledem na historické město Stirling, dle ča-
sových možností zastávka u Falkirk Wheel (originální otáčecí 
lodní výtah, jediný tohoto typu na světě), návrat do rodin

5. den dopoledne: 8:30–13:00 – výuka, předání diplomů
 odpoledne: přejezd do přístavu Leith k návštěvě lodě The 

Royal Yacht Britannia (královská jachta využívaná až do r. 
1997 královnou Alžbětou II.), výstup na Calton Hill, ze kte-
rého je krásný výhled na celý Edinburgh, v případě časových 
možností procházka po Portobello Beach, návrat do rodin

6. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness
 průjezd přes jedno z nejkrásnějších skotských údolí Glencoe 

do podhorského městečka Fort William s výhledem 
na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis, zastávka ve Fort 
Augustus – prohlídka soustavy zdymadel na uměle vytvo-
řeném Kaledonském kanálu spojujícím východní a západní 
břeh Skotska, projížďka po jezeře Loch Ness s legendární 
příšerou „Nessie“, návrat do rodin, večeře formou balíčku

7. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens – výjimečná 
památka na severu Anglie, neoddělitelně spjatá s natáče-
ním filmů o Harry Potterovi, odjezd večerním trajektem 
z Newcastlu zpět do Ijmuidenu (plavba trvá cca 15 hodin)

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

Londýn Iljmujden 

Newcastle

Amsterdam

Stirling

Loch NessFort William

Edinburgh

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

ceNa zájezdu KČ 13 250,- zaHrNuje:
•	 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd a 1x večeře formou balíčku) 
a dopravy studentů k místu srazu

•	 2x přepravu přes Severní moře luxusním trajektem 
společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny) 

•	 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)

•	 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)

•	 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

ZAVÁDĚCÍ 
CENA


