
VÁNOČNÍ VÍDEŇ

VÁNOČNÍ MÍŠEŇ A POHÁDKOVÝ ZÁMEK MORITZBURG

program č. AD01, 1denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

program č. AD02, 1denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Vánoční trhy před zámkem SCHÖNBRUNN, pěší 
procházka historickým centrem VÍDNĚ - Maria-
-Theresien-Platz, Parlament, Heldenplatz, Ho-
fburg, Stephansdom, vánoční trhy před radnicí.

V ranních hodinách odjezd od školy, příjezd k ZÁM-
KU MORITZBURG - zámek proslavený natáče-
ním nejoblíbenější české pohádky „Tři oříšky pro 
Popelku“, procházka parkem, dle zájmu návštěva 
interiérů, přejezd do MÍŠNĚ - procházka zachova-
lým středověkým jádrem města, hrad Albrechts-
burg, dle zájmu návštěva katedrály, kostel Frau-
enkirche, nákupy a dobroty na vánočních trzích 
na náměstí, možnost návštěvy porcelánky, v pod-
večerních hodinách odjezd do ČR, návrat ke škole 
ve večerních hodinách.

550 Kč
Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	autobusem	(DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(cena	550	Kč	platí	pro	Brno
a	okolí,	Praha	a	okolí	850	Kč,	pro	ostatní	školy	cena	dle	individuální	kalkulace)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

600 Kč
Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	autobusem	(DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(cena	600	Kč	platí	pro	Prahu	a	okolí,
pro	ostatní	školy	cena	dle	individuální	kalkulace)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).
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dárků



VÁNOČNÍ LONDÝN

program č. AD03, 4denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Bucking-
ham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde 
se koná ceremonie střídání stráží), vánočně osvět-
lené Piccadilly Circus, China Town, Trafalgar 
Square (vánoční strom, koledy, možnost bezplat-
né návštěvy National Gallery), Covent Garden, 
možnost projížďky na London Eye - největší vy-
hlídkové kolo v Evropě, či návštěvy světoznámého 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

1x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT O DALŠÍ 1 DEN V LONDÝNĚ A WINDSORU
(5denní, cena zájezdu 6 290 Kč)

4 990 Kč

ADVENTNÍ NABÍDKA

muzea voskových figurín Madame Tussauds, 
odjezd na ubytování.
3. den
Pokračování prohlídky LONDÝNA: návštěva To-
wer of London - setkání se strážci hradu “Beefe-
atery”, prohlídka korunovačních klenotů, vánoční 
kluziště, symbol města Tower Bridge, přejezd 
metrem do Hyde Parku (vánoční trhy, sochy z ledu, 
setkání se Santou - Father Christmas), adventní 
nákupy na krásně osvětlené Oxford Street (zá-
jemci mohou navštívit bezplatná muzea Natural 
History Museum či Science Museum), večer od-
jezd zpět do ČR.
4. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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ZA KRÁLOVNOU DO LONDÝNA

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB01, 4denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA: procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plav-
ba lodí po Temži do čtvrtí The City a Southw-
ark, kde se moderní architektura setkává se stale-
tou historií, návštěva Tower of London - setkání 
se strážci hradu “Beefeatery”, prohlídka koruno-
vačních klenotů, procházka přes symbol měs-
ta Tower Bridge k válečné lodi HMS Belfast, 
zhlédnutí mrakodrapu The Shard (305 m), budo-
vy City Hall, kontroverzního mrakodrapu Gher-
kin (“Okurka”), přejezd metrem do čtvrti West-
minster, pěší okruh - Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, 
Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buc-
kingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, 
kde se koná střídání stráží), dle časových možností 
a zájmu projížďka na největším vyhlídkovém kole 
v Evropě London Eye či procházka čtvrtí China 
Town, odjezd na ubytování.
3. den
Výlet do WINDSORU - prohlídka malebného 
městečka známého zejména díky impozantnímu 
Windsor Castle (jedna z oficiálních rezidencí 
britské královské rodiny), procházka do nedaleké-
ho Etonu (místní kolej byla místem studií princů 

Williama a Harryho), odpoledne návrat vlakem 
zpět do LONDÝNA*, návštěva světoznámého 
muzea voskových figurín Madame Tussauds 
nebo některého z bezplatných muzeí (Natural 
History Museum, Science Museum), možnost 
oblíbených nákupů na Oxford Street, večer od-
jezd zpět do ČR.
4. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

1x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

5 190 Kč
*	místo	odpoledního	návratu	do	Londýna	lze	zařadit	LEGOLAND
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GREAT LONDON

program č. VB02, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den 
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA: procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, mož-
nost nákupů na jediném londýnském historickém 
tržišti Greenwich Market, zastávka u historické 
lodi Cutty Sark, plavba lodí po Temži, návštěva 
Tower of London - setkání se strážci hradu „Bee-
featery“, prohlídka korunovačních klenotů, návště-
va Tower Bridge Experience (vyhlídka z nejzná-
mějšího londýnského mostu), odjezd na ubytování.
3. den
Návštěva HAMPTON COURT a přilehlých za-
hrad (palác Jindřicha VIII.), přejezd do centra 
LONDÝNA k návštěvě světoznámého muzea 
voskových figurín MADAME TUSSAUDS (al-
ternativně dle výběru některé z bezplatných muzeí 
- Natural History Museum, Science Museum, 
Victoria&Albert Museum, British Museum), 
návrat na ubytování.
4. den
LONDÝN - možnost projížďky na London Eye, 
pěší okruh - Houses of Parliament (v přípa-
dě možnosti návštěva), Big Ben, Westminster 
Abbey, Downing Street, návštěva Churchillova 
muzea a Cabinet War Rooms (bunkr, v němž 
jednala britská vláda v době II. světové války), 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

6 590 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buc-
kingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, 
kde se koná střídání stráží), Piccadilly Circus, 
China Town, odpočinek na Covent Garden (ide-
ální místo pro posezení u kávičky, plné pouličních 
umělců), možnost oblíbených nákupů na Oxford 
Street, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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LOW-COST ENGLAND

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB03, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Londýn - Stonehenge - Salisbury - Battle 1066 
- Hastings

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA: pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo králov-
ny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), 
Piccadilly Circus, China Town, přejezd metrem 
k návštěvě Natural History Museum, Science 
Museum, British Museum, Victoria&Albert 
Museum nebo National Gallery, možnost oblíbe-
ných nákupů na Oxford Street, odjezd na ubytování.
3. den
Prohlídka neolitické památky STONEHENGE 
(cca 2 500 l. př. n. l.) + historické město SALIS-
BURY s návštěvou katedrály, kde je uložena Mag-
na Charta (1215), návrat na ubytování.
4. den
Prohlídka historického areálu 1066 BATTLE OF 
HASTINGS, ABBEY AND BATTLEFIELD 
(v r. 2016 se slavilo výročí 950 let od jedné z nej-
významnějších bitev v dějinách Velké Británie), 

přejezd vlakem do malebného přímořského měs-
tečka HASTINGS - pláž, molo, dle zájmu ná-
vštěva Hastings Museum & Art Gallery, poslední 
nákupy, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat s jízdným MHD Londýn a vlakem na trase Battle
- Hastings (děti do 15 let včetně max. 10 GBP, studenti ve věku 16+ max. 15 GBP).

6 690 Kč

Speciální
program
se vstupy
ZDARMA
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ANGLIE PLNÁ ZÁBAVY (NEJEN) PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

program č. VB04, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Londýn - Legoland - Making of Harry Potter 
- Madame Tussauds

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA: pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo králov-
ny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), 
návštěva Sea Life London Aquarium (medúzy, 
žraloci, tučňáci, …), plavba lodí na Greenwich 
(cestou uvidíme Shakespearovo Globe Theatre, 
Tower of London, Tower Bridge), zakončení dne 
“letem” lanovkou přes řeku Temži, odjezd na uby-
tování.
3. den
Výlet do filmových studií Warner Bros. nedale-
ko Londýna - atrakce MAKING OF HARRY 
POTTER - neopakovatelná možnost nahlédnout 
do zákulisí natáčení filmů o nejznámějším kou-
zelníkovi, odpoledne návrat zpět do LONDÝNA, 
návštěva světoznámého muzea voskových figu-
rín Madame Tussauds (nově figurína manželky 
prince Harryho Meghan Markle) nebo některého 
z bezplatných muzeí (Natural History Museum, 
Science Museum), v případě časových možností 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

6 690 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

oblíbené nákupy na Oxford Street, návrat na uby-
tování.
4. den
Celodenní výlet do oblíbeného zábavního par-
ku LEGOLAND s atrakcemi pro děti i dospělé 
(horské dráhy, vodní svět, …), dle zájmu prohlídka 
královského města WINDSOR, večer odjezd zpět 
do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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Nejoblíbenější
zájezd



Z PAŘÍŽE DO LONDÝNA

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB05, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

1x	ubytování	v	hotelu	F1	se	snídaní	(třílůžkové	pokoje)

1x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT O DALŠÍ 1 DEN V PAŘÍŽI A VERSAILLES
(6denní, cena zájezdu 7 490 Kč)

6 690 Kč

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo do Francie.
2. den
Příjezd do PAŘÍŽE - procházka Latinskou čtvr-
tí se slavnou univerzitou Sorbonna, návštěva ka-
tedrály Notre Dame, plavba lodí po Seině kolem 
jednoho z největších muzeí na světě Louvre k Ei-
ffelově věži (výška 301 m, pěšky či výtahem), 
Martova pole, odjezd kolem Vítězného oblou-
ku a přes slavný bulvár Champs-Élysées dále 
na ubytování.
3. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, 
zastávka v CANTERBURY (procházka městem 
a návštěva katedrály), odjezd do LONDÝNA - 
procházka parkem na Greenwichi kolem nultého 
poledníku, plavba lodí po Temži k návštěvě To-
wer of London - setkání se strážci hradu “Beefe-
atery”, prohlídka korunovačních klenotů, procház-
ka přes symbol města Tower Bridge k válečné lodi 
HMS Belfast, zhlédnutí mrakodrapu The Shard 
(305 m), budovy City Hall a mrakodrapu Gher-
kin (“Okurka”), odjezd na ubytování.
4. den
Celodenní program v LONDÝNĚ - pěší okruh - 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 

Abbey, Downing Street, Horse Guards Parade, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo 
královny Alžběty a místo, kde se koná střídání 
stráží), Piccadilly Circus, China Town, přejezd 
metrem k návštěvě světoznámého muzea vosko-
vých figurín Madame Tussauds (alternativně 
dle výběru návštěva fotbalového stadionu FC 
Chelsea, některého z bezplatných muzeí - Natu-
ral History Museum, Science Museum, British 
Museum, nebo London Aquarium či London 
Eye), možnost oblíbených nákupů na Oxford 
Street, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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LONDÝN S VÝLETEM ZA HISTORIÍ

program č. VB06, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Londýn - Stonehenge - Windsor - Oxford
- Brighton 

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA: procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži do čtvrtí The City a Southwark, 
kde se moderní architektura setkává se staletou his-
torií - návštěva Tower of London - setkání se strážci 
hradu “Beefeatery”, prohlídka korunovačních kle-
notů, procházka přes symbol města Tower Bridge 
k válečné lodi HMS Belfast, zhlédnutí mrakodra-
pu The Shard (305 m), budovy City Hall, kon-
troverzního mrakodrapu Gherkin (“Okurka”), 
procházka kolem Shakespearova divadla Glo-
be, Millennium Bridge, St. Paul’s Cathedral 
(místo královské svatby prince Charlese a prin-
cezny Diany), odjezd na ubytování.
3. den
Celodenní výlet - dle domluvy si lze zvolit jednu 
z variant:
a) prohlídka neolitické památky STONEHENGE 
(cca 2 500 l. př. n. l.) + královské město WIND-
SOR - návštěva Windsor Castle (jedna z ofici-
álních rezidencí britské královské rodiny) a pro-
cházka do Etonu (místní kolej byla místem studií 
princů Williama a Harryho)
b) univerzitní město OXFORD + rodiště W. Chur-
chilla BLENHEIM PALACE 
c) přímořské letovisko BRIGHTON + ARUNDEL 
CASTLE, návrat na ubytování
4. den
Celodenní program v LONDÝNĚ - pěší okruh - 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

6 690 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Downing Street, Horse Guards Parade, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo 
královny Alžběty a místo, kde se koná střídání 
stráží), Piccadilly Circus, China Town, přejezd 
metrem k návštěvě světoznámého muzea vosko-
vých figurín Madame Tussauds (alternativně 
dle výběru návštěva fotbalového stadionu FC 
Chelsea, některého z bezplatných muzeí - Natu-
ral History Museum, Science Museum, British 
Museum, nebo London Aquarium či London 
Eye), možnost oblíbených nákupů na Oxford 
Street, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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ANGLIE BEZ RUCHU LONDÝNA

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB07, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Oxford - Stratford - Cotswolds - Sudeley Castle 
- Windsor 

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do univerzitního města OXFORD: 
procházka historickým centrem, návštěva Christ 
Church College (ve zdejší jídelně byl natáčen film 
o Harry Potterovi), možnost projížďky na prami-
cích, v případě možnosti návštěva některého z mu-
zeí (Ashmolean Museum, Pitt Rivers Museum, 
Museum of Natural History), odjezd na ubyto-
vání.
3. den
Prohlídka STRATFORD-UPON-AVON - pro-
cházka městem včetně návštěvy Shakespearova 
rodného domu a kostela Holy Trinity Church - 
místo dramatikova křtu a posledního odpočinku, 
odpoledne odjezd do líbezného venkovského kraje 

COTSWOLDS s návštěvou Sudeley Castle a při-
lehlých zahrad, návrat na ubytování.
4. den
WINDSOR - prohlídka malebného městečka 
známého zejména díky impozantnímu Windsor 
Castle (jedna z oficiálních rezidencí britské krá-
lovské rodiny), procházka do nedalekého Etonu 
(místní kolej byla místem studií princů Williama 
a Harryho - v případě zájmu a možnosti prohlíd-
ka koleje), plavba vyhlídkovou lodí po Temži, 
večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

6 790 Kč
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ENGLAND - TOP TEN S UBYTOVÁNÍM V *** HOTELU

program č. VB08, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Londýn - Greenwich - Brighton - Legoland
- Windsor

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do nejoblíbenějšího přímořského leto-
viska BRIGHTON: procházka historickým cen-
trem, odpočinek na pláži, slavné molo Brighton 
Pier, návštěva královského paláce Royal Pavilion, 
návštěva Sea Life Centre (žraloci, želvy, rejnoci), 
drobné nákupy, odjezd na ubytování.
3. den
Výlet do královského města WINDSOR a do oblí-
beného zábavního parku LEGOLAND s atrakce-
mi pro děti i dospělé (horské dráhy, vodní svět,...), 
návrat na ubytování.
4. den
Odjezd do LONDÝNA - procházka parkem na 
Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	***	hotelu	nedaleko	Londýna	s	polopenzí	(2lůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

7 290 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), pro-
jížďka na největším vyhlídkovém kole v Evropě 
London Eye, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.

Hotel
s polopenzí

v ceně
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ANGLIE S PEČETÍ UNESCO

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB09, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT I VE VARIANTĚ S VÝUKOU
(6 lekcí AJ s rodilým mluvčím, cena zájezdu 8 790 Kč)

7 790 Kč

Londýn - Canterbury - Chatham - Stonehenge 
- Salisbury

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey 
(UNESCO od 1987), Downing Street, Horse 
Guards Parade, Trafalgar Square, Bucking-
ham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde 
se koná střídání stráží), Piccadilly Circus, China 
Town, přejezd metrem k návštěvě královských 
botanických zahrad Kew Gardens (UNESCO 
od 2003), odjezd na ubytování.
3. den
CANTERBURY (procházka městem a návště-
va katedrály, UNESCO od 1988), CHATHAM 
HISTORIC DOCKYARD (návštěva historických 
doků a ponorky Ocelot, navrženo na UNESCO 
2012), DARWIN’S HOUSE (prohlídka domu 
a zahrad spjatých se vznikem převratné evoluční 
teorie, navrženo na UNESCO 2012), návrat na 
ubytování.
4. den
Prohlídka neolitické památky STONEHENGE 
(cca 2 500 l. př. n. l., UNESCO od 1986), odjezd 
do historického města SALISBURY s návštěvou 
katedrály, kde je uložena Magna Charta (1215), 
návrat na ubytování.
5. den
Celodenní program v LONDÝNĚ - návštěva 

Tower of London (UNESCO od 1988) - setkání 
se strážci hradu “Beefeatery”, prohlídka koru-
novačních klenotů, procházka přes symbol měs-
ta Tower Bridge k válečné lodi HMS Belfast, 
zhlédnutí mrakodrapu The Shard (305 m), bu-
dovy City Hall, plavba lodí po Temži na Gree-
nwich (UNESCO od 1997) - návštěva Royal 
Naval Museum a Royal Observatory s nultým 
poledníkem, procházka parkem, večer odjezd 
zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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HRABSTVÍ CORNWALL A ANGLICKÁ RIVIÉRA

program č. VB10, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Plymouth - Land’s End - Tintagel Castle
- Portsmouth - Londýn

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, prohlídka LONDÝNA - procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plav-
ba lodí po Temži do čtvrti Westminster (cestou 
uvidíme Shakespearovo Globe Theatre, Tower 
of London, Tower Bridge), pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo králov-
ny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), 
Piccadilly Circus, China Town, dle zájmu pro-
jížďka na London Eye - největší vyhlídkové kolo 
v Evropě, noční přejezd do hrabství CORN-
WALL.
3. den
Nejzápadnější cíp Britských ostrovů LAND’S 
END, návštěva přírodního divadla vytesaného 
do skály MINACK THEATRE (překrásná vy-
hlídka na záliv Porthcurno), dle časových mož-
ností zastávka v jednom z nejhezčích britských 
letovisek ST. IVES, návštěva TINTAGEL CA-
STLE - zříceniny legendárního hradu krále Artu-
še, odjezd na ubytování.
4. den
Průjezd národním parkem DARTMOORSKÁ 
BLATA (žijí zde divocí poníci) do přístavní-

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

2x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT O 1 DEN - O NÁRODNÍ PARK EXMOOR a EXETER 
(7denní, cena zájezdu 8 890 Kč)

7 790 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

ho města PLYMOUTH - procházka přísta-
vem, návštěva Aquaria, odjezd do oblasti 
ANGLICKÉ RIVIÉRY (kouzelné městečko 
DARTMOUTH, návštěva Dartmouth Castle, 
letovisko TORQUAY s promenádou lemovanou 
palmami), návrat na ubytování.
5. den
Odjezd do bývalého námořního přístavu PORTS-
MOUTH - okružní plavba přístavem, dle zá-
jmu výjezd na vyhlídkovou věž ve tvaru plachty 
Spinnaker Tower, prohlídka některé z historic-
kých lodí HMS Victory, Mary Rose, Warrior, 
či válečné ponorky HMS Alliance, večer odjezd 
zpět do ČR.
6. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo od-
jezdu.
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BITVA O BRITÁNII 

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB11, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

7 790 Kč

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přes Německo do Francie.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA: procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži do čtvrtí The City a Southwark, 
kde se moderní architektura setkává se staletou 
historií - návštěva Tower of London - setkání 
se strážci hradu “Beefeatery”, prohlídka koruno-
vačních klenotů, procházka přes symbol města 
Tower Bridge k válečné lodi HMS Belfast (pro-
hlídka bitevního křižníku zakotveného na Temži), 
zhlédnutí mrakodrapu The Shard (305 m), budo-
vy City Hall, kontroverzního mrakodrapu Gher-
kin (“Okurka”), Millennium Bridge, St. Paul’s 
Cathedral (místo královské svatby prince Charle-
se a princezny Diany), odjezd na ubytování.
3. den
Návštěva největšího leteckého muzea v  Evropě 
- IMPERIAL WAR MUSEUM DUXFORD 
(na místě zásadního letiště v  bitvě o Británii), 
odjezd do CAMBRIDGE (procházka univerzit-
ním městem, projížďka lodí - „punting“ na řece 
Cam), návrat na ubytování.
4. den
Návštěva BLETCHLEY PARK, kde za II. světo-
vé války pracovaly tisíce lidí na prolomení němec-
kého šifrovacího stroje Enigma, cestou zpět ná-
kupy v MILTON KEYNES, návrat na ubytování.
5. den
LONDÝN: pěší okruh - Houses of Parliament 
(v případě možnosti návštěva), Big Ben, West-

minster Abbey, Downing Street, návštěva Chur-
chillova muzea a Cabinet War Rooms (bunkr, 
v němž jednala britská vláda v době II. světové 
války), Horse Guards Parade, Trafalgar Square 
(možnost bezplatné návštěvy National Gallery), 
Buckingham Palace (sídlo královny Alžběty a mís-
to, kde se koná střídání stráží), Piccadilly Circus, 
China Town, dle zájmu projížďka na London Eye 
(největší vyhlídkové kolo v Evropě), večer odjezd 
zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět do ČR.
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JIŽNÍ ANGLIE KŘÍŽEM KRÁŽEM

program č. VB12, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Brighton - Portsmouth - Arundel Castle
- Stonehenge - Isle of Wight - Londýn

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do nejoblíbenějšího přímořského leto-
viska BRIGHTON: procházka historickým cen-
trem, odpočinek na pláži, slavné molo Brighton 
Pier, návštěva královského paláce Royal Pavilion, 
návštěva Sea Life Centre (žraloci, želvy, rejnoci), 
drobné nákupy, odjezd na ubytování.
3. den
Výlet do bývalého námořního přístavu PORTS-
MOUTH - okružní plavba přístavem, dle zá-
jmu výjezd na vyhlídkovou věž ve tvaru plachty 
Spinnaker Tower, prohlídka některé z historic-
kých lodí HMS Victory, Mary Rose, Warrior, 
či válečné ponorky HMS Alliance, přejezd 
k návštěvě majestátního ARUNDEL CASTLE 
(středověký hrad, dnes sídlo vévody z Norfolku), 
návrat na ubytování.
4. den
Odjezd do SOUTHAMPTONU, výlet trajek-
tem na ISLE OF WIGHT - procházka po jed-
nom z nejkrásnějších britských ostrovů, návštěva 
Osborne House (letní sídlo královny Viktorie)*, 
návrat na ubytování.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT I VE VARIANTĚ S VÝUKOU
(6 lekcí AJ s rodilým mluvčím, cena zájezdu 8 990 Kč)

7 990 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

5. den
Odjezd do LONDÝNA - pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square (možnost bezplatné návštěvy Natio-
nal Gallery), Buckingham Palace (sídlo králov-
ny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), 
Piccadilly Circus, China Town, dle zájmu pro-
jížďka na London Eye (největší vyhlídkové kolo 
v Evropě), plavba lodí po Temži na Greenwich 
(cestou uvidíme Shakespearovo Globe Theatre, 
Tower of London, Tower Bridge), nultý poled-
ník, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.

*	místo	výletu	na	ISLE	OF	WIGHT	lze	po	domluvě	zvolit	alternativ-
ní	program:	STONEHENGE	+	SALISBURY	+	WINCHESTER
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TO NEJHEZČÍ ZE SRDCE ANGLIE

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB13, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1	+	1	bezplatné	místo	pro	pedagoga	na	každých	13	platících	studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K	ceně	zájezdu	je	třeba	počítat	se	vstupným	(podrobný	aktuální	rozpis	zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT I VE VARIANTĚ S VÝUKOU
(6 lekcí AJ s rodilým mluvčím, cena zájezdu 9 290 Kč)

7 990 Kč

Oxford - Stratford - Stonehenge - Warwick Castle
- automobilka Jaguar - Bath - Londýn

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do univerzitního města OXFORD: 
procházka historickým centrem, návštěva Christ 
Church College (ve zdejší jídelně byl natáčen film 
o Harry Potterovi), projížďka na pramicích, v pří-
padě možnosti návštěva některého z muzeí (Ashmo-
lean Museum, Pitt Rivers Museum, Museum 
of Natural History), odjezd na ubytování.
3. den
Návštěva jednoho z nejkrásnějších britských hradů 
WARWICK CASTLE (alternativně dle domlu-
vy komentovaná prohlídka AUTOMOBILKY 
JAGUAR), prohlídka STRATFORD-UPON-
-AVON - procházka městem včetně návštěvy 
Shakespearova rodného domu a kostela Holy 
Trinity Church - místo dramatikova křtu a po-
sledního odpočinku, návrat na ubytování.
4. den
Prohlídka neolitické památky STONEHENGE 
(cca 2 500 l. př. n. l.), odjezd do BATH - elegantní 
městečko s georgiánskou architekturou, návštěva 
Římských lázní, procházka kolem Bath Abbey 
a nábřeží řeky Avony k půlkruhové budově Royal 
Crescent, návrat na ubytování.

5. den
Odjezd do LONDÝNA - pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Tra-
falgar Square (možnost bezplatné návštěvy 
National Gallery), Buckingham Palace (sídlo 
královny Alžběty a místo, kde se koná střídání 
stráží), Piccadilly Circus, China Town, dle 
zájmu projížďka na London Eye, plavba lodí 
po Temži na Greenwich (cestou uvidíme Shake-
spearovo Globe Theatre, Tower of London, To-
wer Bridge), nultý poledník, večer odjezd zpět 
do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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Z BATHU DO WALESU

program č. VB14, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, 
odjezd do BATH - elegantní městečko s georgi-
ánskou architekturou, návštěva Římských láz-
ní, Muzeum kostýmů, procházka kolem Bath 
Abbey a nábřeží řeky Avony k půlkruhové budově 
Royal Crescent, odpočinek v botanické zahradě, 
návštěva muzea Jane Austenové (jedna z nejslav-
nějších britských spisovatelek v Bath několik let 
žila a tvořila), možnost projížďky lodí po řece 
Avoně, odjezd na ubytování.
3. den
Výlet do Walesu - prohlídka TINTERN ABBEY 
- fotogenický klášter z 12. stol., odjezd do hlav-
ního města Walesu CARDIFF - návštěva ho-
nosného Cardiff Castle, procházka historickým 
centrem, dle zájmu bezplatná návštěva National 
Museum Cardiff s přírodovědnými a uměleckými 
kolekcemi, zastávka v zátoce Cardiff Bay, návrat 
na ubytování.
4. den
Návštěva katedrály ve WELLSU, odjezd do his-
torického městečka GLASTONBURY - návště-
va opatství (údajné místo posledního odpočinku 
legendárního krále Artuše), prohlídka parníku 
Great Britain v BRISTOLU (první osobní ocelo-
vá loď na světě, jedna z nejlépe hodnocených brit-
ských turistických atrakcí), návrat na ubytování.
5. den
Odjezd do LONDÝNA - procházka parkem na 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

8 190 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), dle 
zájmu projížďka na největším vyhlídkovém kole 
v Evropě London Eye či procházka čtvrtí China 
Town, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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BEST OF DEVON & DORSET

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB15, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

Cena zájezdu ve variantě ubytování v hotelu s polopenzí činí 9 490 Kč.

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

8 490 Kč
N
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1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), dle 
zájmu projížďka na největším vyhlídkovém kole 
v Evropě London Eye, večer ubytování v rodi-
nách.
3. den
Odjezd do malebného DORSETU - panoramatic-
ká plavba lodí podél jurského pobřeží Dorsetu 
(UNESCO), pokračování k vápencovému oblouku 
DURDLE DOOR, procházka po pobřeží s křído-
vými útesy, odjezd na ubytování.
4. den
Celodenní program v  hrabství DEVON - lehká 
pěší turistika v  národním parku EXMOOR, 
odjezd do DUNSTERU - procházka středově-
kou vesnicí, návštěva hradu a zahrad, zastávka 
v  hlavním městě Devonu EXETER a prohlíd-
ka místní katedrály, návrat na ubytování.
5. den
Odjezd do přístavu SOUTHAMPTON, výlet tra-

jektem na ISLE OF WIGHT - procházka po jed-
nom z nejkrásnějších britských ostrovů, návštěva 
Osborne House (letní sídlo královny Viktorie), 
návrat do Southamptonu, procházka přístavem, 
ze kterého vyplouval Titanic, poslední nákupy 
(Primark aj.), večer odjezd zpět do ČR.
6. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo od-
jezdu.

Dle výběru
ubytování

v rodinách, 
nebo v hotelu 
s polopenzí!
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OXFORD - WALES - LONDÝN

program č. VB16, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních hodinách odjezd od školy, přejezd přes 
Německo do Francie.
2. den
Příjezd do Calais, přejezd trajektem či Eurotu-
nnelem přes kanál La Manche, odjezd do nej-
známějšího univerzitního města OXFORD: 
procházka historickým centrem, návštěva 
Christ Church College (v jídelně byl natáčen 
film o Harry Potterovi), možnost projížďky 
na pramicích, v případě možnosti návštěva 
některého z muzeí (Ashmolean Museum, Pitt 
Rivers Museum, Museum of Natural Histo-
ry), odjezd na ubytování do Walesu.
3. den
Výlet na poloostrov ANGLESEY - BANGOR 
CATHEDRAL (nejstarší waleská katedrála), 
zastávka u MENAI BRIDGE, prohlídka maje-
státního středověkého hradu BEAUMARIS, 
plavba lodí k PUFFIN ISLAND - místo obý-
vané papuchalky a tuleni, odjezd do přírodní 
rezervace SOUTH STACK (kolonie mořských 
ptáků), procházka k majáku s nejkrásnějšími 
výhledy ve Walesu, návrat na ubytování.
4. den
Výjezd vláčkem na nejvyšší horu Walesu 
SNOWDON (velšsky Yr Wyddfa, 1085 m n. m.), 
odjezd do malebného městečka CONWY - pří-
stav, hrad, opevnění města, nejmenší dům ve Vel-
ké Británii, výlet k moři do viktoriánského leto-
viska LLANDUDNO (nejdelší molo ve Walesu, 
v případě příznivého počasí a časových možností 
výšlap na Little Orme s výhledy na hory a moře), 
návrat na ubytování.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

8 490 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

5. den
Odjezd do LONDÝNA: procházka parkem na 
Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - 
Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 
Abbey, Downing Street, Horse Guards Parade, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace, návště-
va National Gallery (alternativně: Madame Tu-
ssauds či London Eye), procházka čtvrtí China 
Town, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
Večer návrat zpět ke škole.
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LAKE DISTRICT - LIVERPOOL - LONDÝN

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB17, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	trajektem	na	trase	Ijmuiden	-	Newcastle	(4lůžkové	kabiny)

přepravu	přes	kanál	La	Manche	(trajekt,	nebo	Eurotunnel	-	dle	kapacitních	možností)

3x	ubytování	v	hostelu	s	polopenzí		(vícelůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

9 590 Kč

1. den
V  nočních/brzkých ranních hodinách odjezd od 
školy, přejezd přes Německo do nizozemského 
Ijmuidenu na trajekt, odpoledne nalodění a noční 
plavba přes Severní moře (s noclehem v kajutách).
2. den
Dopoledne příjezd do Newcastle, zastávka v his-
torickém městě DURHAM (Unesco) - návštěva 
katedrály (mj. zde byl natáčen film o Harry Po-
tterovi), prohlídka města a návštěva normanské-
ho hradu, odpoledne odjezd do největšího ang-
lického národního parku LAKE DISTRICT 
- plavba lodí po ledovcovém jezeře Windermere 
(největší v Anglii) z půvabného viktoriánského 
městečka Bowness do Ambleside, procházka 
kolem jezera Rydal Water či Grasmere, večer 
ubytování v hostelu.
3. den
Zastávka u Castlerigg Stone Circle (kamenný 
kruh starší než Stonehenge), plavba po nejkrás-
nějším jezeře celé oblasti Derwent Water a výšlap 
na vrchol CATBELLS (451m) s výhledem na nej-
hezčí část národního parku, prohlídka městečka 
KESWICK s typickými nazelenalými domy, ná-
vrat na ubytování.
4. den
Přejezd do Londýna se zastávkou v LIVERPOO-
LU - procházka historickými doky z r. 1839 Al-
bert Dock (Unesco), dle výběru návštěva muzea 
Beatles Story, nebo zdarma galerie Tate Liver-
pool (moderní umění s díly Klimta, Warhola, 
Moneta, Picassa aj.), večer ubytování v hostelu 
v Londýně.
5. den
LONDÝN - procházka parkem na Greenwichi 

kolem nultého poledníku, plavba lodí po Temži 
kolem Tower of London a Tower Bridge do čtvrti 
Westminster, pěší okruh - Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, 
Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buc-
kingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, 
kde se koná střídání stráží), dle zájmu projížďka 
na největším vyhlídkovém kole v Evropě London 
Eye či procházka čtvrtí China Town, večer odjezd 
do Folkestone na Eurotunnel, či do Doveru na tra-
jekt a přes Francii a SRN do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.

Ubytování
v hostelu
s polopenzí
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VELKÁ BRITÁNIE

S HARRY POTTEREM NAPŘÍČ VELKOU BRITÁNIÍ

program č. VB18, 8denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do přístavu Calais, přejezd trajektem 
či Eurotunnelem přes kanál La Manche,  celoden-
ní program v LONDÝNĚ: plavba lodí po Tem-
ži z Greenwiche do centra, pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Trafalgar Square, Bucking-
ham Palace, Piccadilly Circus, China Town, 
Leicester Square, vystoupení kejklířů na Covent 
Garden, zastávka u Australia House (banka skře-
tů Gringottových), přejezd metrem k Regent’s Par-
ku k návštěvě London ZOO (kterou Harry také 
ve filmu navštívil), odjezd na  ubytování.
3. den
Odjezd do Skotska se zastávkou v DURHAMU 
- návštěva katedrály (interiér bradavické školy), 
dle časových možností krátká zastávka na pláži 
u hradu BAMBURGH, večer ubytování v  rodi-
nách v Edinburghu.
4. den
Návštěva pohádkového opatství MELROSE 
ABBEY a ALNWICK CASTLE (exteriérové 
scény v Bradavicích), návrat na ubytování.
5. den
Výlet do NP Loch Lomond a pohoří Highlands 
- zastávka v malebné vesničce LUSS ležícího
na břehu jezera LOCH LOMOND, plavba 
lodí po jezeře, odjezd do podhorského městečka 
FORT WILLIAM s vyhlídkou na nejvyšší horu 
Velké Británie BEN NEVIS, procházka s výhle-
dem na GLENFINNAN VIADUCT (viadukt, 
přes který míří vlak do Bradavic), průjezd údolím 
GLENCOE, návrat na ubytování.
6. den
Program v EDINBURGHU - Holyrood Park, 

budova parlamentu, procházka po hlavní třídě 
Royal Mile, návštěva Edinburgh Castle, přejezd 
busem do přístavu Leith k návštěvě královské 
jachty Royal Yacht Britannia (jedna z nejoblí-
benějších turistických atrakcí ve Skotsku), noční 
přejezd do Anglie.
7. den
Návštěva filmových studií Warner Bros - v rámci 
MAKING OF HARRY POTTER TOUR nahléd-
neme do zákulisí natáčení celé série, odjezd vlakem 
do LONDÝNA - focení u nástupiště 9 a 3/4 na ná-
draží King’s Cross, návštěva muzea voskových fi-
gurín Madame Tussauds (mj. se setkáme s před-
staviteli Harryho a Hermiony), možnost nákupů 
na světoznámé Oxford Street, odjezd zpět do ČR.
8. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo 
odjezdu.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

4x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

10 990 Kč
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SKOTSKO A SEVERNÍ ANGLIE

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB19, 8denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

1x	ubytování	v	hostelu	se	snídaní	(vícelůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

10 990 Kč

Edinburgh - údolí Glencoe - Loch Lomond - Ben
Nevis - Balmoral Castle - York - Cambridge - Londýn

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do přístavu Calais, přejezd trajektem či Eu-
rotunnelem přes kanál La Manche, LONDÝN: 
pěší okruh - Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar 
Square (možnost návštěvy National Gallery), Buc-
kingham Palace, Piccadilly Circus, China Town, 
projížďka na London Eye, plavba lodí na Gree-
nwich, nultý poledník, noční přejezd do Skotska.
3. den
Příjezd do NP Cairngorm Mountains - sídlo krá-
lovské rodiny BALMORAL CASTLE (otevřeno 
duben - červenec), návštěva palírny whisky ROY-
AL LOCHNAGAR DISTILLERY, dle časových 
možností zastávka v malebném městečku PIT-
LOCHRY, odjezd na ubytování.
4. den
Prohlídka historického města STIRLING, výstup 
na WALLACE MONUMENT, odjezd do EDIN-
BURGHU - procházka po hlavní třídě Royal Mile, 
návštěva Edinburgh Castle, zastávka u technického 
skvostu - mostu Forth Bridge, návrat na ubytování.
5. den
Výlet do NP Loch Lomond a pohoří Highlands - 
zastávka v podhorském městečku FORT WILLI-
AM s vyhlídkou na nejvyšší horu Velké Britá-
nie BEN NEVIS, vyhlídka na GLENFINNAN 
VIADUCT (místo natáčení Harryho Pottera), 
v případě příznivého počasí výjezd lanovkou 
na AONACH MOR (1 221 m), průjezd údolím 
GLENCOE, zastávka v malebné vesničce LUSS 
ležícího na břehu jezera LOCH LOMOND, ná-
vrat na ubytování.

6. den
Návštěva pohádkového opatství MELROSE 
ABBEY, zastávka u pozůstatků HADRIÁNOVA 
VALU (někdejší hranice mezi Skotskem a severní 
Anglií, vybudovaná Římany ve 2. stol.), prohlídka 
historického města YORK (katedrála York Mins-
ter, městské hradby), ubytování.
7. den
Odjezd k prohlídce univerzitního města CAM-
BRIDGE (procházka městem, návštěva některé 
z kolejí, projížďka lodí - “punting” na řece Cam, 
Fitzwilliam Museum, botanická zahrada), ve-
čer odjezd zpět do ČR.
8. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo od-
jezdu.

www.ckscholare.cz • info@ckscholare.cz
tel.: +420 737 445 088, +420 606 418 971 • Jana Babáka 2733/11, 612 00  Brno



LONDÝN S VÝUKOU

program č. VB20, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - pěší okruh - Houses 
of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo králov-
ny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), 
Piccadilly Circus, China Town, přejezd metrem 
k návštěvě světoznámého muzea voskových figu-
rín Madame Tussauds (alternativně dle výběru 
návštěva fotbalového stadionu FC Chelsea, ně-
kterého z bezplatných muzeí - Natural History 
Museum, Science Museum, British Museum, 
nebo London Aquarium či London Eye), mož-
nost oblíbených nákupů na Oxford Street, odjezd 
na ubytování.
3. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do WINDSORU - 
prohlídka malebného městečka známého zejmé-
na díky impozantnímu Windsor Castle (jedna 
z oficiálních rezidencí britské královské rodiny), 
procházka do nedalekého Etonu (místní kolej byla 
místem studií princů Williama a Harryho), návrat 
na ubytování.
4. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do BRIGHTONU 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

9	lekcí	AJ	(lekce	=	45	minut,	skupiny	po	max.	15	studentech,	výstupní	certifikát)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

9 290 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

- procházka historickým centrem, odpočinek na 
pláži, slavné molo Brighton Pier, návštěva krá-
lovského paláce Royal Pavilion, nebo Sea Life 
Centre (žraloci, želvy, rejnoci), drobné nákupy, 
návrat na ubytování.
5. den
3 lekce AJ, odpoledne přejezd do centra LON-
DÝNA - návštěva Tower of London - setkání se 
strážci hradu „Beefeatery“, prohlídka korunovač-
ních klenotů, procházka přes symbol města Tower 
Bridge, plavba lodí po Temži na Greenwich - 
procházka parkem s nultým poledníkem, večer 
odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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JIH ANGLIE S VÝUKOU

VELKÁ BRITÁNIE

program č. VB21, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

9	lekcí	AJ	(lekce	=	45	minut,	skupiny	po	max.	15	studentech,	výstupní	certifikát)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

9 290 Kč

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), dle zá-
jmu projížďka na největším vyhlídkovém kole v Ev-
ropě London Eye či procházka čtvrtí China Town, 
odjezd na ubytování.
3. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do slunného viktori-
ánského letoviska EASTBOURNE a ke křídovým 
útesům BEACHY HEAD, návrat na ubytování.
4. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet: návštěva TANG-
MERE MILITARY AVIATION MUSEUM 
- výjimečná kolekce historických letadel, letecké 
simulátory pro návštěvníky, odjezd do historické-
ho městečka CHICHESTER (dle zájmu návštěva 
katedrály), návrat na ubytování.
5. den
3 lekce AJ, odpoledne přejezd vlakem do BRI-

GHTONU - procházka historickým centrem, od-
počinek na pláži, slavné molo Brighton Pier, dle 
výběru návštěva královského paláce Royal Pavili-
on, nebo Sea Life Centre (žraloci, želvy, rejnoci), 
drobné nákupy, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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OXFORD S VÝUKOU

program č. VB22, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

9 lekcí AJ (lekce = 45 minut, skupiny po max. 15 studentech, výstupní certifikát)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

9 490 Kč

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), dle zá-
jmu projížďka na největším vyhlídkovém kole v Ev-
ropě London Eye či procházka čtvrtí China Town, 
odjezd na ubytování.
3. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet: prohlídka neolitické 
památky STONEHENGE (cca 2 500 l. př. n. l.), 
zastávka v  historickém městě SALISBURY 
s návštěvou katedrály, v níž je uložena Magna 
Charta, návrat na ubytování.
4. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do královského měs-
ta WINDSOR - prohlídka malebného městečka 
známého zejména díky impozantnímu Windsor 
Castle (jedna z oficiálních rezidencí britské krá-

lovské rodiny, návštěva hradu), procházka do ne-
dalekého Etonu (místní kolej byla místem studií 
princů Williama a Harryho), návrat na ubytování.
5. den
3 lekce AJ, odpoledne přejezd MHD do centra 
univerzitního města OXFORD: procházka his-
torickým centrem, návštěva Christ Church Co-
llege (ve zdejší jídelně byl natáčen film o Harry Po-
tterovi), poslední drobné nákupy (např. na tradičním 
Covered Market, jehož historie sahá až do r. 1770), 
večer odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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STRATFORD - UPON - AVON S VÝUKOU

program č. VB23, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd 
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd 
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do LONDÝNA - procházka parkem 
na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba 
lodí po Temži kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Horse Guards Parade, Trafal-
gar Square, Buckingham Palace (sídlo královny 
Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), dle 
zájmu projížďka na největším vyhlídkovém kole 
v Evropě London Eye či procházka čtvrtí China 
Town, odjezd na ubytování.
3. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet: návštěva jednoho 
z nejkrásnějších britských hradů WARWICK 
CASTLE, návrat na ubytování
4. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do líbezného venkov-
ského kraje COTSWOLDS - zastávka ve vesnič-
kách Burford, Bourton-on-the-Water, Stow-on-
-the-Wold, návrat na ubytování.
5. den
3 lekce AJ, odpoledne přejezd MHD do centra 
STRATFORD-UPON-AVON - procházka měs-
tem včetně návštěvy Shakespearova rodného 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

9 lekcí AJ (lekce = 45 minut, skupiny po max. 15 studentech, výstupní certifikát)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

9 990 Kč

domu a kostela Holy Trinity Church - místo dra-
matikova křtu a posledního odpočinku, v případě 
zájmu a možnosti návštěva odpoledního divadel-
ního představení v Royal Shakespeare Theatre, 
večer odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách ná-
vrat zpět na místo odjezdu.
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SEVERNÍ WALES S VÝUKOU

program č. VB24, 7denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V ranních hodinách odjezd od školy, přejezd přes 
Německo do Francie.
2. den
Příjezd do Calais, přejezd trajektem či Euro-
tunnelem přes kanál La Manche, odjezd do 
STRATFORD-UPON-AVON - návštěva Anne 
Hathaway’s Cottage, procházka ke kostelu Holy 
Trinity Church - místo Shakespearova křtu a po-
sledního odpočinku, návštěva dramatikova rod-
ného domu, v případě zájmu a možnosti návště-
va odpoledního divadelního představení v Royal 
Shakespeare Theatre, odjezd na ubytování 
do Walesu (alternativně místo Stratfordu: ná-
vštěva OXFORDU).
3. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet - výjezd vláčkem 
na nejvyšší horu Walesu SNOWDON (1 085 m. 
n. m.), návštěva bezplatného NATIONAL SLA-
TE MUSEUM (umístěno v bývalém břidličném 
lomu), návrat na ubytování.
4. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet do malebného měs-
tečka CONWY - přístav, návštěva středověkého 
hradu, opevnění města, nejmenší dům ve Velké 
Británii, poté odjezd k moři do viktoriánského le-
toviska LLANDUDNO (nejdelší molo ve Walesu, 
v případě pěkného počasí výšlap na Little Orme 
s výhledy na hory a moře), návrat na ubytování.
5. den
3 lekce AJ, odpoledne výlet na poloostrov AN-
GLESEY - BANGOR CATHEDRAL (nejstarší 
waleská katedrála), zastávka u MENAI BRIDGE 
a ve vesnici s nejdelším názvem v Evropě LLAN-
FAIR..., odjezd do BEAUMARIS - plavba lodí 
k PUFFIN ISLAND - místo obývané papuchal-
ky a tuleni, zakončení dne procházkou k majáku 
SOUTH STACK LIGHTHOUSE s nejkrásnější-

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

4x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

9 lekcí AJ (lekce = 45 minut, skupiny po max. 15 studentech, výstupní certifikát)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

11 490 Kč

VELKÁ BRITÁNIE

mi výhledy ve Walesu, návrat na ubytování.
6. den
Odjezd do LONDÝNA - plavba lodí po Temži 
z Greenwiche kolem Tower of London a Tower 
Bridge do čtvrti Westminster, projížďka na nej-
větším vyhlídkovém kole v Evropě London Eye, 
pěší okruh - Houses of Parliament, Big Ben, 
Westminster Abbey, Downing Street, Horse 
Guards Parade, Trafalgar Square, Bucking-
ham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde 
se koná střídání stráží), procházka čtvrtí China 
Town, večer metrem či lodí zpět na Greenwich a od-
jezd zpět do ČR.
7. den
Ve večerních hodinách návrat zpět na místo od-
jezdu.
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ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE A VERSAILLES

FRANCIE

program č. FR01, 4denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do PAŘÍŽE - procházka Latinskou čtvrtí 
se slavnou univerzitou Sorbonna, Lucemburské 
zahrady, bulvár Saint-Michel, návštěva katedrály 
Notre Dame, plavba lodí po Seině, návštěva jednoho 
z největších muzeí na světě Louvre s da Vinciho Mo-
nou Lisou, Tuilerijské zahrady, Place de la Concor-
de, přejezd metrem do umělecké čtvrti Montmartre, 
návštěva baziliky Sacré-Coeur, odjezd na ubytování.

3. den
Návštěva VERSAILLES - nejslavnější fran-
couzský zámek s proslulými zahradami, mj. ně-
kdejší sídlo Ludvíka XIV. (Král Slunce), vlakem 
zpět do Paříže, návštěva symbolu PAŘÍŽE Eiffe-
lovy věže (výška 301 m, pěšky či výtahem), Mar-
tova pole, zahrady na Trocadéru, večer odjezd 
kolem Vítězného oblouku a přes slavný bulvár 
Champs-Élysées zpět do ČR.
4. den
V dopoledních, případně odpoledních hodinách 
návrat zpět na místo odjezdu.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

1x	ubytování	v	hotelu	F1	se	snídaní	(třílůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT O 1 DEN - o zámky na Loiře Chambord
a Blois a město Orléans (5denní, cena zájezdu 5 390 Kč)

4 290 Kč
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ZA ZÁBAVOU DO PAŘÍŽE A DISNEYLANDU

program č. FR02, 4denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do PAŘÍŽE - procházka Latinskou čtvrtí 
se slavnou univerzitou Sorbonna, Lucemburské 
zahrady, bulvár Saint-Michel, návštěva kated-
rály Notre Dame, plavba lodí po Seině (cestou 
uvidíme slavné muzeum Louvre, Tuilerijské za-
hrady či most Alexandra III.), návštěva symbolu 
Paříže Eiffelovy věže (výška 301 m, pěšky či výta-
hem), Martova pole, návštěva Aquarium de Paris 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

1x	ubytování	v	hotelu	F1	se	snídaní	(třílůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

4 290 Kč

FRANCIE

(rejnoci, žraloci aj.), odjezd kolem Vítězného 
oblouku a přes slavný bulvár Champs-Élysées 
na ubytování.
3. den
Celodenní návštěva největšího evropského zábav-
ního parku DISNEYLAND - setkání s Mickey 
Mousem, Minnie, kačerem Donaldem či Piráty 
z Karibiku, horské dráhy, indiánská vesnička a ne-
spočet dalších atrakcí, večer odjezd zpět do ČR.
4. den
V dopoledních, případně odpoledních hodinách 
návrat zpět na místo odjezdu.
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NORMANDIE + PAŘÍŽ

FRANCIE

program č. FR03, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
Ve večerních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo do Francie.
2. den
Příjezd do Francie, zastávka v REMEŠI - pro-
cházka historickým centrem se sochou Johanky 
z Arku, odjezd do ROUENU, kde byla r. 1431 
upálena Johanka z Arku, návštěva katedrály No-
tre Dame, prohlídka historických pamětihodnos-
tí města (hrázděné domy, Velký orloj, kostel Sv. 
Ouena, Justiční palác), návštěva Muzea Johanky 
z Arku, odjezd na ubytování.
3. den
Po snídani odjezd ke křídovým útesům 
v ÉTRETATU, odjezd do ARROMANCHES - 
návštěva Muzea vylodění, pokračování na PLÁŽ 
OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojům 
Spojenců v r. 1944, návštěva největšího americ-
kého vojenského hřbitova v Evropě v COLLE-
VILLE SUR MER, odjezd na ubytování.

4. den
Po snídani odjezd k unikátnímu ostrovu s go-
ticko-románským klášterem MONT ST. MI-
CHEL (po Paříži je druhým nejnavštěvovaněj-
ším místem Francie), odjezd k vyhlídkovému 
MYSU POINTE DU GROUIN, zakončení dne 
prohlídkou kupeckého města SAINT-MALO, 
ze kterého vyplouvali korzáři a mořeplavci, ná-
vrat na ubytování.
5. den
Odjezd k  celodenní prohlídce PAŘÍŽE  - pro-
cházka Latinskou čtvrtí se slavnou univerzitou 
Sorbonna, návštěva katedrály Notre Dame, 
plavba lodí po Seině kolem muzea Louvre k Ei-
ffelově věži (výška 301 m, pěšky či výtahem), 
Martova pole, odjezd kolem Vítězného oblou-
ku a přes slavný bulvár Champs-Élysées zpět 
do ČR.
6. den
Návrat zpět ke škole.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

3x	ubytování	v	hotelu	F1	se	snídaní	(třílůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

6 690 Kč
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KATALÁNSKO S KOUPÁNÍM A ZASTÁVKOU  V MONAKU

program č. SP01, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo či Rakousko a Itálii do Francie.
2. den
Příjezd do MONAKA - návštěva Oceánografic-
kého muzea, procházka starým městem ke Kní-
žecímu paláci, návštěva  katedrály,  kde je po-
hřbena  Grace Kelly, pokračování do přístavní 
čtvrti La Condamine (trasa okruhu Formule 1), 
prohlídka exteriérů Casina, odjezd na ubytování 
ve Francii.
3. den
Po snídani přejezd do Španělska, zastávka ve FI-
GUERES -  rodiště a místo posledního odpočinku 
surrealistického malíře Salvadora Dalího, ná-
vštěva jeho muzea Teatro-Museu Dalí, zastávka 
v historickém městě GIRONA - návštěva katedrá-
ly, středověký most, staré židovské město, odjezd 
na ubytování do oblasti Costa Brava (Divoké po-
břeží), ubytování.
4. den
Návštěva hradu CASTELL DE SANTA FLO-
RENTINA (středověký hrad z 11. stol., mj. zde 
byly natáčeny scény ze seriálu Game of Thrones), 
návštěva botanické zahrady v BLANES, plavba 
lodí podél pobřeží, návrat na ubytování.
5. den
Celodenní výlet do hlavního města Katalánska 
BARCELONY. Dopoledne: modernistická Bar-

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

1x	ubytování	v	hotelu	F1	se	snídaní	a	večeří	formou	teplých	párků	s	pečivem
(3lůžkové	pokoje)

2x	ubytování	v	**/***hotelu	s	polopenzí	(2	až	4lůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

7 490 Kč

ŠPANĚLSKO

celona - projížďka kolem nedokončené katedrály 
Antonia Gaudího Sagrada Familia, procházka 
pohádkovým Parkem Güell. Odpoledne: gotická 
Barcelona - barcelonská katedrála  - masivní 
gotická katedrála s románskou kaplí, procházka 
po nejslavnější ulici Barcelony La Rambla, pěšky 
na kopec Montjuïc, procházka k olympijskému 
stadionu, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
Návrat zpět ke škole.
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BERLÍN - HEIDE-PARK

NĚMECKO

program č. NE01, 2denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V nočních/brzkých ranních hodinách odjezd od ško-
ly, přejezd přes Německo k celodenní návštěvě 
HEIDE-PARKU - druhý největší zábavní park 
v Německu s bezpočtem atrakcí - “Colossos” - nej-
rychlejší horská dráha v Evropě, jízda na raftech, 
pirátská show, vodní bitvy, westernová show, 
sáňkařská dráha, show “Madagascar live”, no-
vinka r. 2014 - “Let démonů” - první atrakce svého 
typu v Německu, odjezd na ubytování.
2. den
Po snídani odjezd k celodenní prohlídce BERLÍ-
NA, hlavního města SRN - městský park Tiergar-

ten, zastávka u budovy Říšského sněmu, Bran-
denburská brána, bulvár Unter den Linden, 
Muzejní ostrov, návštěva katedrály, návštěva ně-
které z oblíbených atrakcí - muzeum voskových 
figurín Madame Tussauds (celebrity, sportovci 
i postavičky z oblíbených pohádek), Berlin Dun-
geon (skuteční herci návštěvníky provedou 700 let 
historie města) či Sea Life Berlin (více než 5 000 
živočichů - chobotnice, žraloci, tuleni, mořští ko-
níci, …), možnost výjezdu na symbol města TV 
věž s vyhlídkou na celé město, večer odjezd zpět 
do ČR, v pozdních večerních hodinách návrat zpět 
ke škole.

Cena zájezdu zahrnuje:

doprava	autobusem	(DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(cena	2	690	Kč	platí	pro	Prahu	a	okolí,
Brno	a	okolí	2	990	Kč,	pro	ostatní	školy	cena	dle	individuální	kalkulace)

1x	ubytování	se	snídaní	(vícelůžkové	pokoje)

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

2 690 Kč
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MNICHOV - INNSBRUCK - SALZBURG - SWAROVSKI WORLD

program č. NE02, 2denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V nočních či brzkých ranních hodinách odjezd od 
školy, přejezd do bavorského hlavního města MNI-
CHOV - prohlídka historického centra (náměstí 
Marienplatz, Nová radnice, Stará radnice, kostel 
sv. Michala, Karlstor, Mariánský sloup), odpole-
dne návštěva Muzea BMW, nebo Olympijského 
stadionu, odjezd na ubytování, fakultativně večeře.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(cena	2	390	Kč	platí	pro	Prahu	a	okolí,	
Brno	a	okolí	2	690	Kč,	pro	ostatní	školy	cena	dle	individuální	kalkulace)

1x	ubytování	se	snídaní	(vícelůžkové	pokoje)
-	možnost	dokoupení	večeře	za	cenu	270	Kč/os.

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

2 390 Kč

NĚMECKO, RAKOUSKO

2. den
Po snídani návštěva olympijského skokanského 
můstku BERGISEL s výhledem na celý INNS-
BRUCK, odjezd do křišťálového světa SWA-
ROVSKI - jedna z nejnavštěvovanějších turistic-
kých atrakcí v Rakousku, pokračování k prohlídce 
Mozartova rodiště SALZBURGU, odjezd zpět 
do ČR, návrat ke škole v nočních hodinách.
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BENÁTKY - GARDALAND

ITÁLIE

program č. IT01, 4denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
Ve večerních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo či Rakousko do Itálie.
2. den
Ráno příjezd k největšímu italskému jezeru LAGO 
DI GARDA - plavba lodí po ledovcovém jezeře, 
návštěva pohádkového GARDALANDu - největší 
zábavní park v Itálii, 37 atrakcí - horská dráha 
s přetížením 5G, vodní atrakce, 4D kino, létající 
ostrov, představení, podmořský svět, pirátská loď 
a mnohé další, vpodvečer zastávka ve VERONĚ 
- památka UNESCO, kde se odehrával děj Shake-
spearovy tragédie Romeo a Julie, procházka cent-
rem, focení u Juliina balkonu, odjezd na ubytování.

3. den
Po snídani odjezd do přístavu Punta Sabbioni, 
plavba lodí do BENÁTEK k celodenní prohlídce 
- náměstí, bazilika a zvonice San Marco, Dóžecí 
palác, rybí trh, benátské kostely, procházka přes 
slavné mosty Ponte di Rialto a Ponte dei Sospi-
ri (most vzdechů), plavba vaporettem po Canal 
Grande, osobní volno (možnost výletu na poklid-
ný ostrůvek Lido s krásnou písečnou pláží, místo 
konání každoročního filmového festivalu), večer 
odjezd zpět do ČR.
4. den
V dopoledních hodinách návrat zpět na místo 
odjezdu.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

1x	ubytování	se	snídaní	(vícelůžkové	pokoje) 

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

3 690 Kč
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ŘÍM - VATIKÁN - TIVOLI - FLORENCIE

program č. IT02, 5denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

1. den
V odpoledních hodinách odjezd od školy, přejezd 
přes Německo či Rakousko do Itálie.
2. den
Celodenní prohlídka ŘÍMA - antická perla ape-
ninského poloostrova - pěší okruh - náměstí Pia-
zza Navona, chrám Pantheon, Trajánův sloup, 
Benátské náměstí s Památníkem Viktora Ema-
nuela II. (symbol sjednocené Itálie), návštěva 
Forum Romanum (centrum veřejného dění v an-
tickém Římě), Colosseum (nejslavnější místo gla-
diátorských zápasů), fontána di Trevi, Španělské 
schody, odjezd na ubytování.
3. den
Po snídani odjezd do papežského státu VATI-
KÁN - náměstí sv. Petra (jedno z nejkrásnějších 
děl světové architektury), prohlídka baziliky sv. 
Petra s výstupem do kupole s výhledem na celé 

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

2x	ubytování	se	snídaní	(vícelůžkové	pokoje) 

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

5 690 Kč

ITÁLIE

město, procházka kolem Andělského hradu 
(Hadriánova mauzolea) k řece Tibeře - Andělský 
most (2. stol.), odjezd do TIVOLI k prohlídce 
Villy d’Este - památka UNESCO, vila i zahrady 
jsou vrcholnou ukázkou italské renesanční archi-
tektury, návrat na ubytování.
4. den
Odjezd do FLORENCIE - kolébka renesance - 
návštěva katedrály Santa Maria del Fiore, ná-
městí Piazza della Signoria - Palazzo Vecchio 
s Michelangelovou sochou Davida, slavný most 
Ponte Vecchio, osobní volno s možností návště-
vy galerie Ufizzi (díla da Vinciho, Botticelliho, 
Tiziana, Michelangela, Rembrandta), procházka 
na Piazzale Michelangelo - vyhlídka na celé měs-
to, večer odjezd zpět do ČR.
5. den
V poledních hodinách návrat zpět na místo odjezdu.
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