
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD

číslo programu školní rok termín

0814 2013/2014 dle	přání	školy

METROPOLITNÍ LONDÝN 
A UNIVERZITNÍ OXFORD 
BOHATÝ PROGRAM V 5 DNECH!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den  odjezd od školy přes Německo 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 (místo filmo-
vání Harryho	Pottera) – katedrála Christ	Church	Cathedral

  odpoledne: pěší	 prohlídka	města	 s	 průvodcem	–	High	
Street a nejkrásnější kolej Magdalen	College,	Saint	Al-
date’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 nejstarší	prehistorické	památky	Sto-
nehenge – monumentální soustava kamenů (pozor v období 
slunovratu není prohlídka možná)

  odpoledne: návštěva Blenheim	Palace – památka UNESCO, 
vrcholné dílo baroka a místo narození Winstona	Churchilla,	
procházka zahradami, návrat do rodin

4. den  odjezd do Londýna –	 pěší	 prohlídka	 s	 průvodcem	
–	Houses	of	Parliament,	Big	Ben,	Westminster	Abbey,	
Downing	Street,	Buckingham	Palace – event. zhlédnutí 
střídání stráží, piknik v St.	James’s	Parku, procházka přes 
Piccadilly	Circus,	Leicester	Square,	Soho,	China	Town,	
Trafalgar	Square – možnost návštěvy Mekky malířství Nati-
onal	Gallery, pěšky přes Golden	Jubilee	Bridge	k	London	
Eye – projížďka na obřím kole, ve večerních hodinách odjezd 
stejnou trasou zpět do České republiky

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

CENA ZÁJEZDU KČ	6	390,- ZAHRNUJE:
•	 2x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní 

stravy (oběd formou balíčku)

•	 dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)

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

•	 každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou 
rodinou

•	 zdravotní pojištění v rozsahu PVZP do výše 3 mil. Kč

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, infor-
mační letáky a mapky

•	 na 15 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor

•	 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 15 studentů)

Na vyžádání zašleme orientační ceník vstupného do jednotlivých památek (nejsou 
zahrnuty v ceně zájezdu).

Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 53, 612 00 Brno, e-mail: info@skolnizajezdy.cz, www.skolnizajezdy.cz
fax: 549 256 055, tel. / fax: 541 589 227, tel.: 541 589 231, mobil: 602 766 845 (Velká Británie), mobil: 721 216 239 (USA, Japonsko, státy EU)
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