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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20016 2019/2020 dle nabídky CK

PRŮMYSLOVÁ ANGLIE
TEMATICKÝ PROGRAM PRO 
TECHNICKY ZAMĚŘENÉ ŠKOLY
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, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace;  přejezd metrem 
k návštěvě fotbalového stadionu FC Chelsea Stamford 
Bridge – šatny hráčů, tisková místnost, VIP lóže, obchod 
s fotbalovými suvenýry, muzeum fotbalového klubu Chelsea 
a mnoho dalšího (v případě obsazenosti návštěva stadionu 
Wembley Stadium nebo Arsenal Stadium), osobní volno, 
ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Oxfordu a okolí

3. den celodenní výlet – Jaguar Land Rover a Coventry
 dopoledne: odjezd k exkurzi do automobilky Jaguar Land 

Rover na předměstí Birminghamu – unikátní zážitek celého 
výrobního (automatizovaného a ručního) procesu vozidel

 odpoledne: návštěva Coventry Transport Museum s nej-
větší sbírkou britských dopravních prostředků, prohlídka 
Coventry Cathedral, návrat do rodin

4. den celodenní návštěva Oxfordu
 dopoledne: návštěva Mini Plant Oxford – exkurze do auto-

mobilky, kde je cca každou minutu vyroben jeden Mini Cooper
 odpoledne: návštěva univerzitního areálu nejrozsáhlejší ko-

leje Christ Church College – nádvoří, kaple, jídelna (místo 
filmování Harryho Pottera), Christ Church Cathedral; pěší 
prohlídka historického centra s průvodcem – High Street, 
Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower 
z 13. stol, nejstarší kolej Merton College (1264), Town Hall, 
Radcliffe Camera, Clarendon Building, návrat do rodin

5. den celodenní návštěva Londýna
 dopoledne: dle časových možností zastávka u Thames  

Barrier (jedno z největších protipovodňových zařízení na svě-
tě), přesun do centra města k návštěvě The Shard (nejvyšší 
mrakodrap ve Velké Británii) s výhledem na londýnské pa-
norama nebo válečného křižníku HMS Belfast

 odpoledne: návštěva Science Museum (první parní lokomotiva, 
první tryskový motor, první model DNA aj.), přesun metrem k O2 
Aréně, projížďka na lanovce Emirates Airlines, ve večerních 
hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky

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

Londýn

Calais

Birmingham

Oxford

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

ceNa zájezdu KČ 8 350,- 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

Alternativy programu pro 3.-4. den:
● exkurze do Morgan Motor Company (ruční výroba vozidel 

tradiční britské značky) a návštěva Worchesteru – Museum 
of Royal Worcester (muzeum worcesterského porcelá-
nu), Worcester Cathedral

● návštěva Imperial War Museum v Duxfordu (důležitá le-
tecká základna, kde mj. vznikla první československá peruť) 
a Cambridge – King’s College, Corpus Christi College, 
Queen’s College, Magdalen College, St. John’s Co-
llege, procházka přes Backs

TIP PRO VÁS – ZKRÁCENÍ ZÁJEZDU:
zkraťte si zájezd o 1 den a ušetřete Kč 1 100,- – pro více 
informací kontaktujte CK


