
Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz 
e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Velká Británie - mobil: 602 766 845, tel./fax: 541 589 227, 541 589 234 

státy EU a USA - mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231 

číslo programu školní rok termín 

17025 2016/2017 4. 6. – 9. 6. 2017 
 

 

ALŽBĚTÍNSKÁ 

A STŘEDOVĚKÁ ANGLIE 

UNIVERZITNÍ MĚSTO OXFORD – LONDÝN – 
STRATFORD NAD AVONOU 
 

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, 

odjezd do jednoho z nejkrásnějších měst Anglie 
Oxfordu 
dopoledne: návštěva univerzitního areálu 
nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – 
nádvoří, kaple, jídelna (předloha pro Velkou síň ve 
filmových Bradavicích) – katedrála Christ Church 
Cathedral 
odpoledne: pěší prohlídka města s průvodcem – 
High Street a nejkrásnější kolej Magdalen College, 
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower ze 13. st., 
nejstarší kolej Merton College (1264), Town Hall, 
zakončení procházky u Radcliff Camera 
a Clarendon Building, možnost navštívit některé 
z bezplatných muzeí – Oxford University Museum 
of Natural History, Ashmolean Museum 
(v pondělí zavřeno), Pitt Rivers Museum (v neděli 
zavřeno), nebo Museum of Oxford, ubytování 
v rodinách v Oxfordu 

3. den dopoledne: prohlídka královského města Windsor 
– návštěva víkendové rezidence královny Alžběty 
II. Windsor Castle, procházka k Etonu, místu, kde 
se nachází nejstarší soukromá chlapecká škola ve 
Velké Británii (místo studií princů Williama 
a Harryho) odpoledne: přejezd ke Kew Gardens – 
botanickým zahradám, kde se nachází přes 33 tisíc 
druhů rostlin, návrat do rodin 

4. den celodenní výlet – Warwick Castle a Stratford nad 
Avonou 
dopoledne: návštěva jedinečného středověkého 
hradu Warwick Castle – nevšední zážitek vás 
zavede do středověké Anglie, komnaty 
s pohyblivými voskovými figurínami a hradním 
žalářem, odjezd do Stratfordu, piknik na břehu 
řeky Avon 
odpoledne: pěší procházka městem – návštěva 
rodného domu W. Shakespeara, Harvard House, 
New Place, kostel Trinity Church (místo, kde byl 
Shakespeare pokřtěn a pohřben), dle zájmu 
a časových možností zastávka v Shottery, rodišti 
Shakespearovy manželky Anne Hathaway, návrat 
do rodin 

 
 
5. den celodenní výlet do Londýna 

dopoledne: návštěva Madame Tussauds – 
nejznámější muzeum voskových figurín na světě, 
procházka centrem, nákupy, plavba lodí po řece 
Temži, procházka parkem Greenwich, nultý 
poledník, Royal Observatory, možnost bezplatné 
návštěvy National Maritime Museum, zastávka 
u čajového klipru Cutty Sark, přesun lodí/metrem 
k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd stejnou 
trasou zpět do České republiky 

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

CENA ZÁJEZDU KČ 8 290,- ZAHRNUJE: 
•  3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 

rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou 
balíčku) 

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

•  přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt) 

•  dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou 
•  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 jízdné. 


