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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20014 2019/2020 dle nabídky CK

VELIKÁNI ANGLICKÉ
LITERATURY
TEMATICKÝ ZÁJEZD PRO GYMNÁZIA
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, návštěva Westminster Abbey – místo posled-
ního odpočinku Charlese Dickense, Geoffrey Chaucera, 
C. S. Lewise a mnoha dalších britských literátů, panovníků 
a jiných významných osobností, tradiční místo korunovací 
a svateb (mj. svatba prince Williama a vévodkyně Kate); pěší 
prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, 
Downing Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, 
Marble Arch, Speakers’ Corner v Hyde Parku (místo 
tradičních nedělních projevů – projev zde měl např. George 
Orwell); přejezd metrem k soše a muzeu Sherlocka Holme-
se na Baker Street, případně k návštěvě muzea voskových 
figurín Madame Tussauds, ve večerních hodinách ubytování 
v rodinách v Londýně/ Oxfordu a okolí

3. den celodenní výlet – Stratford a Cotswolds
 pěší prohlídka Stratfordu nad Avonou – rodný dům  

W. Shakespeara, Harvard House, New Place, Hall‘s 
Craft, kostel Trinity Church (místo, kde byl W. Shakespeare 
pokřtěn a pohřben), Royal Shakespeare Theatre; okružní 
plavba po řece Avoně, dle zájmu a časových možností za-
stávka v Shottery (rodiště Shakespearovy manželky Anne 
Hathaway) nebo průjezd oblastí Cotswolds – překrásná 
venkovská krajina s pitoreskními vesničkami a rozkošnými 
domky z místního typického vápence, která inspirovala mnoho 
významných britských literátů (Lewis Caroll, Jane Austen, 
Graham Greene aj.), návrat do rodin

4. den celodenní výlet – Blenheim Palace a Oxford
 dopoledne: návštěva Blenheim Palace – místo narození 

proslulého ministerského předsedy a držitele Nobelovy ceny 
za literaturu Winstona Churchilla, vrcholné dílo baroka 
zapsané na Seznamu UNESCO, procházka zahradami 

 odpoledne: přejezd do Oxfordu, návštěva univerzitního areálu 
nejrozsáhlejší koleje Christ Church College (místo studií 
autora Alenky v říši divů, Lewise Carolla) – nádvoří, kaple, 
jídelna (použita ve filmech o Harry Potterovi), Christ Church 
Cathedral; pěší prohlídka města s průvodcem – 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 r. 1264 (místo 
studií autora Pána prstenů, J. R. R. Tolkiena), Town Hall, 
Radcliffe Camera, Clarendon Building, návrat do rodin 

5. den celodenní návštěva Londýna
 návštěva druhé největší knihovny na světě British Library 

(originály Magny Charty, Gutenbergovy bible aj.), pře-
jezd metrem k návštěvě Shakespeare´s Globe Theatre, 
procházka přes Millennium Bridge kolem St. Paul´s 
Cathedral k Tower of London a Tower Bridge (možnost 
procházkypo prosklené podlaze s výhledem na Temži), plav-
ba lodí po řece Temži k O2 Aréně, ve večerních hodinách 
odjezd stejnou trasou zpět do České republiky

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

Oxford
Londýn

Calais

Stratford nad Avonou

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

ceNa zájezdu KČ 8 150,- 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

SLEVA 500 KČ 
na zájezdy s odjezdem v lednu a únoru

500,- OFF


