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Mapa pobytových míst pro jazykové kurzy a poznávací zájezdy, TOP 10 nejnavštěvovanějších atrakcí
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10 důvodů proč jezdit s námi

Obsah

předně Vás co nejsrdečněji zdravíme a dovolujeme si zaslat náš nový
katalog na rok 2017. Najdete v něm osvědčené programy do jižní Anglie, Londýna nebo Oxfordu, inovované programy do Skotska a Irska,
ale i novinky na jazykové kurzy do krásného prostředí Kentu (Margate)
a univerzitního města Cambridge s výletem do národního parku The
Broads.
V loňském roce bylo hitem navštívit místa spojená s Harry Potterem. Letos se můžete nechat zlákat novou atrakcí v Brightonu - British Airways
i360 - nejtenčí věž s celoskleněnou vyhlídkovou plošinou a pohlédněte
na město z nevídané výšky. Vstup vám zajistíme za zvýhodněnou cenu.

1) Autobusy - Jezdíme komfortními zahraničními zájezdovými autobusy, vybavenými WC, klimatizací a bezpečnostními pásy.

Mapa pobytových míst, TOP 10 nejnavštěvovanějších atrakcí
10 důvodů proč jezdit s námi
Kdo se podílí na přípravě
Naši průvodci		
Naši pedagogové		
Doprava na zájezdech

Samozřejmě stále platí, že většina našich akcí je tvořena tzv. na zakázku,
kdy si Vy pedagogové, ale i Vaši studenti vyberete místa, které byste rádi
navštívili a my na základě Vašich přání a požadavků zájezd sestavíme.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na naši bezplatnou linku 800 138 241.
Máme spoustu fotek z realizovaných zájezdů, rádi Vám je zašleme či
uděláme prezentaci přímo u Vás ve škole a zodpovíme dotazy jak Vás
či studentů, tak i rodičů.
Už rok 2016 byl, a samozřejmě i rok 2017 bude, ve znamení bezpečnosti
a obav z cestování. Vězte, že děláme maximum pro bezpečí našich
klientů, ať již ve formě kvalitního pojištění a maximálně bezpečných
autobusů či výběrem programu a trasy. Sledujeme situaci na cestách,
vyhýbáme se rušným místům a plníme Vaše přání tak, abyste se cítili
maximálně bezpečně.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a budeme se těšit na setkání na některém
z našich zájezdů.
Tým cestovní kanceláře KRISTOF

Speciální poděkování
Rádi bychom poděkovali
především Pavlu Jonešovi,
Dáše Proskové a dále pak
Ireně Martínkové, Zuzaně
Novákové, Romaně Loudínové,
Monice
Didunykové, Marii Ferlesové,
Markétě Bucharové, Petře
Smetanové a všem ostatním, kteří nám zaslali fotky
nebo příspěvky a podíleli se na přípravě katalogu
a nabídkových listů.

2) Pojištění - Zájezdy obsahují nadstandardní pojištění studentů
i pedagogů (např. neomezené léčebné výlohy v zahraničí a nejnižší
spoluúčast při neúmyslně způsobené škodě).
3) Informace - Podáváme nejrozsáhlejší informace studentům, jejich rodičům a pedagogům (viz. brožury Informace pro účastníky,
Odpovědi na nejčastěji kladené otázky, orientační ceny potravin,
slovníček, mapy apod.).
4) Bezplatná infolinka - V pracovní době nás můžete kontaktovat
na naší bezplatné lince 800 138 241. Mimo tuto dobu volejte na
NONSTOP HELPLINKU 602 530 643.
5) Osobní přístup – Váš zájezd bude vždy vyřizovat specialista, který
Vám podá maximum informací. Zaručujeme Vám osobní přístup po
celou dobu vyřizování zájezdu a samozřejmě kontakt na naší bezplatné lince.
6) Osobní návštěva – Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po České
republice a vše osobně vysvětlíme. Naše návštěva je bezplatná
a není podmíněna objednávkou či platbou. Pořádáte-li informativní
schůzku se studenty či rodiči, neváhejte nás kontaktovat.
7) Slide show – Máme tisíce fotek z našich cest, rádi Vám vytvoříme,
v rámci výuky, prezentaci Velké Británie či Irska nebo promítneme
zájemcům fotografie z plánovaného zájezdu. Tato nabídka platí
samozřejmě i pro tzv. třídní schůzky s rodiči.
8) Průvodci – Jsou s Vámi osobně po celou dobu zájezdu. V nočních
hodinách pak k zastižení na mobilním telefonu, jehož číslo pedagogové i studenti obdrží na zájezdu. Téměř všichni naši průvodci mají
vysokoškolské vzdělání.
9) Program + služby - rádi uzpůsobíme Vašim požadavkům a přáním.
Bezplatně Vám sestavíme program na míru.
10) Zkušenosti – Pobyty pro školní skupiny organizujeme již přes 15
let, máme bohaté zkušenosti s přípravou i realizací zájezdů. Jsme
ve spojení s ambasádami a cizineckou policií a máme aktuální informace o podmínkách vycestování pro studenty z cizích zemí.

Poznávací zájezdy
Nejlevnější metropole
Itálie Řím		
Benelux		
Francie Paříž, Versailles, Zámky na Loiře
Francie Provence		
Francie Normancie
Paříž		
Paříž + Londýn		
Brusel + Londýn		
Nejlevnější Londýn
To nejlepší z Londýna
Krásy jižní Anglie + Londýn var. 1
Krásy jižní Anglie + Londýn var. 2
Krásy jižní Anglie + Londýn var. 3
Londýn + Oxford a rodiště Shakespeara
Londýn + Oxford a megality
Cornwall a Devon		
Severní Anglie		
Skotsko		
Skotsko ubytování na trajektu
Jižní Wales		
To nejlepší z Walesu
Irsko ubytování na trajektu
Irsko + Severní Irsko
Ostrov Man + Lake District
USA New York		
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Pobyty s výukou
Margate		
Hastings		
Eastbourne		
Brighton		
Cambridge a okolí		
Oxford		
Stratford upon Avon
Londýn a okolí		
Torquay		
York		
Edinburgh 		
Swansea		
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Kdo se podílí na přípravě Vaší akce
Ředitelka cestovní kanceláře
Zájezdy a kurzy pro školní
skupiny
Trajekty
Prezentace
Faktury
Průzkumy

Michaela Vaníčková

Zájezdy a kurzy pro školní
skupiny
Pojištění
Faktury, platby
Pojistné události

Ivana Kinčlová

Studium v zahraničí
Zájezdy a kurzy pro školní
skupiny
Průvodce

Jednatel cestovní kanceláře
Autobusová doprava
Průvodci

Eva Mečířová

Tisk a tvorba katalogů, letaků,
nabídkových listů
Gurmán, rybář

Jiří Procházka

Kateřina Žďárská

Jazykové kurzy pro
pedagogy
Jazykové kurzy pro
individuální zájemce
Letenky, transfery
Zájezdy a kurzy pro
školní skupiny
Zpravodaj Kristof

Luboš Martinovitz

Zahraniční partner - zajišťuje:
ubytování v hostitelských
rodinách
výuku na zahraničních
školách

Jackie Verrall

IT technik
webové stránky

Jiří Jeřábek

Naši průvodci

Pavel Joneš

Kateřina Žďárská
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Dagmar Prosková

Petr Pošepný

Zdena Zídková

Klára Jones-Newton

Sandra Koniari
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Naši pedagogové
Zeptali jsme se, která místa jste v uplynulých letech navštívili, kam jste se vydali naposledy a jaké máte na tyto zájezdy vzpomínky...

Irena Martínková

Children Studio Mariánské Lázně

Monika Didunyková

S cestovní kanceláří Kristof už jezdíme asi 15 let a každý rok se
snažíme jet někam, kde jsme ještě nebyli. Proto jsem letos zvolila
novinku z katalogu 2016 Cambridge a východní pobřeží Anglie.
Oblast, kterou Angličané nazývají East Anglia, nás překvapila svojí
vyjímečností a absolutní odlišností od všech míst, které jsme dosud
navštívili (a bylo jich hodně)
Moře, pobřeží, rybářské vesničky, přímořská letoviska – těžko
říct, co bylo nejhezčí. Ale v paměti všech určitě zůstaly jedinečné
barevné útesy Hunstanton Cliffs a Cambridge – město , kde úžasná
historie žije současností a mládím .
Kdo se může pochlubit, že studoval angličtinu v Cambridge?
My! A ještě na nás „dýchlo“ jedinečné prostředí univerzitní koleje
Melchior ve Willingham. Ani naše hostitelské rodiny nezklamaly.
Jenom tuleni v Blakeney asi netušili, že přijedem, tak někam
zmizeli. Třeba budete mít víc štěstí vy, kteří si také zvolíte tento
krásný a zajímavý zájezd.
Mohu jedině doporučit. A pozdravujte tuleně!

Po několika výletech do Anglie a loňském cestování po Skotsku
jsme se letos rozhodli pro Irsko.
Všichni jsme se těšilil na smaragdový ostrov. Jeho krajina a barvy
nás opravdu nezklamaly. Plavba obrovským trajektem a ubytování
v hostlech a v rodinách bylo pro všechny studenty obohacující
zkušeností a vytvořilo skvělou partu nadšených cestovatelů.
Děkujeme cestovní kanceláři Kristof za výborné služby, krásné
zážitky a těšíme se na příště!

Zuzana Nováková & Romana Loudínová
Gymnázium Tábor

Jsem člověk, který se snaží užít si a vychutnat každý okamžik svého
života bez ohledu na to, kde právě je.
Takže pokud bych měla jmenovat některá ze svých „NEJ“ míst, byl
by to velmi dlouhý seznam.
Určitě bych do něj zařadila NP Lake District s úchvatnou přírodou
a magickým Castlerigg Stone Circle, NP Trossachs s kopečkem Ben
An, jenž se mi po vyčerpávajícím výstupu odměnil dechberoucím
výhledem, Chester, Bath, procházka po útesech z Tintagelu do
Boscastelu, Rathlin Island a spousta dalších.
A proč jezdím se svými žáky a studenty do Anglie? Odpověď na
tuto otázku je velmi prostá - protože nás to baví!
Je to zkušenost, dobrodružství a poznání.
Zkuste to, třeba se Vám to také bude líbit.

Jmenuji se Monika Didunyková, vyučuji anglický jazyk na ZŠ
Šestajovice. Již čtvrtým rokem organizuji pro nás a naši partnerskou
školu I. ZŠ Říčany poznávací zahraniční zájezdy ve spolupráci s Vaší
cestovní kanceláří. Letos v květnu jsme s dětmi vyjeli poznávat
italskou kulturu do Říma a Florencie. Tento zájezd, stejně jako ty
předešlé, nám byl ušitý na míru, čehož si moc vážíme. První den
jsme se kochali krásami Florencie a zbylé dva dny jsme obdivovali
památky Říma a Vatikánu. Poznali jsme také, co je to pravá italská
pohostinnost, když nám v toskánském hotýlku naservírovali
večeři o čtyřech chodech. S naší průvodkyní jsme byli maximálně
spokojeni a náš obdiv si zaslouží i řidiči, kteří si vždy dokázali
poradit. Zájezd se nám moc líbil a těšíme se příští rok na další
spolupráci.

Marie Ferlesová

Zš Šestajovice

Soukromá výuka AJ čelákovice

Anglie nás v uplynulých letech natolik okouzlila, že jsme se na
cestu plnou dobrodružství vydali i v letošním roce. Ke všem více i
méně známým historickým památkám, procházkou po křídových
útesech Beachy Head jsme přidali návštěvu filmového studia
Harryho Pottera, kde se tajuplné příběhy čar a kouzel převážně
natáčely. Byl to opravdu slovy nepopsatelný zážitek a to nejen pro
děti, ale i pro dospěláky.
Další nezapomenutelné vzpomínky máme z nedalekého Německa,
kde nás okouzlily všechny atrakce v Legolandu i muzeum BMW
v Mnichově.

Služeb cestovní kanceláře KRISTOF využívá naše škola pravidelně.
V minulosti s ní naši žáci již několikrát navštívili Velkou Británii
a tak Paříž. Letos jsem naplánovali pro žáky osmých a devátých
tříd exkurzi do Osvětimi spojenou s návštěvou Věličky a Krakova.
Domnívám se, že na hrůzy druhé světové války by se nemělo
zapomínat a že místa, jako je např. Osvětim, by měl alespoň jednou
v životě vidět každý. Po takovém zážitku si snad každý uvědomí,
jaké máme štěstí, že žijeme v naší době, i když ta přináší mnohé
problémy. Mám dojem, že na naše žáky Osvětim opravdu silně
zapůsobila, a to i díky výborným průvodcům.

Markéta Bucharová
Zš Pardubice
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Petra Smetanová

Zš Hrušovany n. Jevišovkou
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Cestujte tím nejlepším:

Setra 517 HD - 57 míst - rok výroby 2015

Setra 517 HD - 57 míst - rok výroby 2015

Neoplan Cityliner - 57 míst - rok výroby 2012

Bezpečnost především:

Bezpečnostní pásy na každém sedadle
ESP – elektronický stabilizační program – zmírňuje nebezpečí smyku
ABS – protiblokovací systém zabraňující zablokování kola při brždění
Adaptivní odstupový tempomat – udržuje nastavený rozestup od vozidla jedoucího vpředu
Aktivní brzdový asistent – upozorní řidiče, že nastavený rozestup od vozidla jedoucího vpředu je menší, než nastavený limit. Pokud
řidič nereaguje, systém automaticky začne brzdit.
Asistent udržování vozidla v jízdním pruhu – kamera za čelním sklem hlídá značení na vozovce a v případě vychýlení se z jízdního
pruhu bez reakce řidiče (blikač apod.) systém začne řidiče varovat vibracemi v sedačce
Systém pozornosti řidiče – systém sleduje a vyhodnocuje chování řidiče, v případě rozpoznání únavy ho varuje zvukovými
a vizuálními signály
www.setra-bus.com
všechny autobusy koupené jako nové (žádná předváděcí vozidla) dle našich přání! Samozřejmostí naší dopravy je funkční WC,
kávovar, DVD, mikrofon apod.
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Nejlevnější metropole
Na základě Vašich poptávek jsme se rozhodli zařadit do naší nabídky i zkrácené verze oblíbených zájezdů. Nabízíme Vám možnost vidět to nejzajímavější a nejdůležitější z Londýna či Paříže v jednom či
ve dvou dnech. Dopředu upozorňujeme, že se jedná o náročný zájezd, čas na odpočinek či regeneraci je minimální. Na druhou stranu ale za minimální cenu uvidíme maximum z obou metropolí.

Jaká nová místa objevili naši průvodci

Paříž

Londýn
Program
1. den v odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den – v brzkých ranních hodinách trajekt na trase Calais – Dover
ráno příjezd do Londýna, možnost snídaně, celodenní prohlídka Londýna
London Eye (135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak přes Westminster Bridge
k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall kolem Downing Street (oficiální
rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square s pomníkem admirála
Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci).
Volno na prohlídku galerie, odpočinek či nákupy
V případě přání možnost zařadit do programu prohlídku Toweru a jeho okolí
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení a popraviště, dnes výstava královských
klenotů a historických zbraní), přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže
Pozdě odpoledne projížďka lodí po Temži.
Večer odjezd z Londýna do přístavu
trajekt na trase Dover - Calais
3. den návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Zájezd možno prodloužit o 1. den, poté je ubytování v hotelu v Londýně se snídaní. Den navíc můžete strávit
prohlídkou čtvrti Greenwich či návštěvou vybraného muzea či památky. Samozřejmě Vám ukážeme mnoho
vhodných míst k nákupům.

Program
1. den odjezd z ČR v pozdních odpoledních hodinách, tranzit SRN
2. den autobusem zajedeme do centra Paříže. Od Palais de Chaillot a Trocadéra se nám vyskytne pohled na
Eiffelovu věž, kam se také necháme vyvézt. Naše kroky dále povedou k vojenské škole École Militaire, Invalidovně, kde odpočívá nejznámější francouzský císař a vojevůdce Napoleon, přes Palais Bourbon až ke Grand
a Petit Palais. Přes Avenue des Champs Élysées dorazíme k Vítěznému oblouku.
Od Pantheonu se projdeme Lucemburskými zahradami až k nejstarší univerzitě světa, Sorboně. Uličkami
Latinské čtvrti dorazíme až Île de la Cité, kde nás čeká Justiční palác, květinový trh a Sainte Chapelle. Navštívíme i katedrálu Notre Dame, kam byl posazen děj Hugova románu Zvoník od Matky Boží. Kolem radnice Hôtel
de Ville se projdeme až k Le Centre Pompidou, kde si necháme čas na odpočinek a nasávání pařížské atmosféry,
případně ho využijeme na prohlídku galerie či nákupy.
Na závěr dne nás bude čekat projížďka lodí po Seině a poté cesta domů.
V případě zájmu můžeme do programu zařadit prohlídku čtvrti Montmartre, kam se z centra přesuneme
metrem. Vyšplháme se k bazilice Sacré Coeur a procházkou romantickými uličkami kolem náměstí malířu Place
du Tertre, jediné pařížské vinice nebo pomníku lásky Le mur des je t’aime dojdeme až k Moulin Rouge, kde náš
den bude končit.
3. den návrat domů
Zájezd možno prodloužit o 1. den, poté je ubytování v hotelu v Paříži se snídaní. Den navíc můžete strávit
prohlídkou Montmartru (pokud jste tam nebyli), návštěvou vybraného muzea (např. Louvre) či památky.
Samozřejmě Vám ukážeme mnoho vhodných míst k nákupům.
Cena od: 1.990 Kč (3 dny bez ubytování)
2.890 Kč (4 dny, 1noc ubytování v hotelu)

Cena od: 2.590 Kč (3 dny bez ubytování)
3.890 Kč (4 dny, 1noc ubytování v hotelu)

c e s t o v n í
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Řím - Vatikán, chrám Sv. Petra, Koloseum, Neapol
Pro milovníky antických krás, architektonických památek,
dobrého jídla a zábavy.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR směr Německo, Rakousko, Itálie.
Jízda non-stop do Říma.
2. den - ráno příjezd do Říma: zahájení dvoudenní prohlídky: Vatikánu /
náměstí a chrám Sv. Petra, výstup na kopuli - krásný výhled na Řím z výše 132
metrů, dále prohlídka Vatikánských muzeí a Sixtinské kaple; Andělský hrad,
krátké osobní volno.
Ubytování v hotelu v okolí Říma.
3. den - brzy ráno po snídani odjezd do Neapole - původně řecké osady, dnes
metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa - Castel Nuovo, někdejší
rezidence neapolských králů, Palazzo Reale, divadlo San Carlo, jedno
z největších evropských divadel. V případě času odpoledne návštěva Pompejí vykopávek antického města na úpatí Vesuvu.
Večerní návrat na ubytování do hotelu.
4. den - po snídani odjezd do centra Říma - pokračování prohlídky: Pantheon,
Fontana di Trevi, Španělské náměstí - prohlídka a posezení na Španělských
schodech, Piazza Venezia, Památník sjednocení, Kapitolské náměstí
a Kapitol, Forum Romanum, Koloseum a další památky. V podvečer krátké
osobní volno v centru Říma.
Odjezd domů.

Vatikán - náměstí sv. Petra
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

4 dny / 1 noc

hotel

4.390 Kč

5 dnů / 2 noci

hotel

5.590 Kč

6 dnů / 3 noci

hotel

6.690 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s WC a klimatizací, ubytování v hotelu v okolí Říma se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

5. den Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Vatikán - náměstí sv. Petra

Řím - Coloseum

8
c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Řím - Piazza Barberini
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Řím - Piazza del Popolo

Benelux - Luxembourg, Brusel, Bruggy, Gent, Amsterdam
Belgie, Holandsko, Lucembursko - země, které nám jsou
v mnohém blízké, jak z historie, tak i ze současnosti.
Navštívíte místa, kde se tvořily dějiny spjaté s naší minulostí,
současností i budoucností.

Program:
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR směr Německo, Lucembursko
2. den Návštěva jednoho z nejmenších a zároveň nejstarších hlavních měst
Evropy – Luxembourg (UNESCO). Prohlídka centra hlavního města tohoto
velkovévodství (hradby, katedrála, velkovévodský palác, náměstí Jana Palacha...),
zastávka v místě, kde se nachází hrobka českého krále Jana Lucemburského.
První zastávka v Belgii u památníku bitvy u Waterloo, odpoledne příjezd
do Bruselu – tzv. „hlavního města Evropy“, sídla Evropské komise a Rady
EU. Grande Place - jedno z nejpůvabnějších náměstí na světě s bohatě
zdobenými cechovními domy a dominantní radnicí, známý symbol města –
soška „čůrajícího” chlapečka, procházka uličkami starého města. Atomium
- model molekuly železa 165 miliardkrát zvětšený a Mini Europe - miniatury
významných evropských staveb (v měřítku 1:25), více než 300 objektů
zpracováno do nejmenších detailů.
Ubytování v hotelu.
3. den Gent - staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných
památek, prohlídka historického centra města.
Bruggy (UNESCO) - stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým
množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se
konají vyhlídkové plavby. Prohlídka středověkého města – historické jádro
na ostrově (UNESCO), náměstí Brug s radnicí Stadhuis, náměstí Markt – hlavní
náměstí a tržiště města, zvonice Belfort. Další významnou stavbou je bazilika
Svaté Krve, v níž je uchovávána nejposvátnější relikvie v Evropě - ampule
údajně obsahující kapky Ježíšovy krve a vody.
Antverpy – nábřeží s hradem Steen, náměstí Grote markt, fontána Brabo,
katedrála, Rubensův dům
Ubytování v hotelu.
4.den Návštěva skanzenu vesnice Zaanse Schans v Zaandamu - obydlené
dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 17.–18. století, tradiční výroba dřeváků
a znamenitých holandských sýrů.
Naarden – poslední místo odpočinku J. A. Komenského – krátká prohlídka,
možnost návštěvy muzea J. A. Komenského.
Amsterdam (UNESCO) - nádherné město nazývané „Benátkami severu“ pro své
malebné uličky a kanály (grachty), prohlídka - historické centrum, květinový trh,
náměstí Dam…
Odjezd do ČR

Luxembourg
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

4 dny / 1 noc

hotel

3.990 Kč

5 dnů / 2 noci

hotel

5.290 Kč

6 dnů / 3 noci

hotel

6.390 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování v hotelu
se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění
proti STORNU zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Brusel

5.den Příjezd do ČR v ranních hodinách.

pouze
u Kristof

Nenašli jste, co jste hledali?
Nevadí, uděláme Vám program na míru.

Bezpečnostní pásy
na každém sedadle

c e s t o v n í

k a n c e l á ř
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Francie - Paříž, Versailles, zámky na Loiře
Objevte skvosty Francie - největší, nejkrásnější,
nejnavštěvovanější zámky podél řeky Loiry, které Vás
uchvátí svou monumentálností, architekturou i příjemnými
zahradami a parky.

Program:
1. den Odjezd z ČR, transit SRN
2. den Ráno příjezd do Paříže, Eiffelova věž, prohlídka centra: náměstí
Concorde, Champs Elysées, Vítězný oblouk, Louvre – volno k prohlídce
expozice nebo nedalekého Musée d´Orsay.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.
3.den Versailles – zámek krále Slunce, v paláci se nachází Zrcadlový sál, dvojitá
kaple či ložnice krále a královny, procházka obrovskými zahradami královského
paláce, Malý a Velký Trianon a do jiného světa se dostaneme ve vesničce Marie
Antoinetty. Odpoledne přejezd do moderní čtvrti La Défense s unikátními
stavbami např. Arche de la Défense, CNIT…, možnost nákupů.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.
4. den Okruh po zámcích na Loiře.
Chambord - renesanční zámecký skvost, největší zámek na Loiře, který je
duchovním dítětem výstředního Františka I., uvnitř je celkem 440 místností, 80
schodišť a na stovkách věží má 365 komínů
Cheverny z doby Jindřicha IV. a Ludvíka XII, který proslavily elegantní a vkusně
zařízené interiéry, oranžérie, pečlivě udržovaný anglický park, psinec a lovecké
trofeje.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.

Lucemburský palác a zahrady
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

6 dnů / 3 noci

hotel

6.190 Kč

7 dnů / 4 noci

hotel

7.190 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování v hotelu
se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění
proti STORNU zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

5. den Amboise - zámek je jednou z historicky nejvýznamnějších budov
Francie, své dětství zde prožila řada francouzských králů a své dny tu završil
Leonardo da Vinci, jehož pobyt tu připomíná zdejší muzeum.
Chenonceau – nádherný renesanční zámek s malebnými francouzskými
zahradami.
Chartres – prohlídka města s úžasnou gotickou katedrálou.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.

Zámek Chenonceau

6. den Procházka přes Lucemburské zahrady kolem Pantheonu a Sorbonny,
Latinskou čtvrtí ke katedrále Notre Dame, volno na oběd, radnice, Centre
Pompidou, Montmartre – procházka romantickou čtvrtí, basilika Sacré Coeur,
větrné mlýny a náměstí malířů.
V případě zájmu navečer projížďka lodí po Seině, odjezd z Paříže ve večerních
hodinách, noční přejezd do ČR
7. den příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Získejte slevu až 300 Kč
výběrem termínu od listopadu 2016
do března 2017
10
c e s t o v n í
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katedrála Notre Dame
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Zámek Chambord

Francie - Provence - Antibes, Verdon, St. Tropez, Monaco, Cannes
To nejlepší ze sladké Francie, levandulová pole, divoká
příroda kaňonu Verdon, neopakovatelná atmosféra
letovisek St. Tropez, Cannes, Monako

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

7 dnů / 4 noci

hostel / hotel

9.690 Kč

8 dnů / 5 nocí

hostel / hotel

10.490 Kč

CENA ZAHRNUJE: dopravu zahraničním autobusem s klimatizací a WC, noc-

Program:

leh se snídaní a večeří, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy navštívených míst

1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR, tranzit Německo, Rakousko, Itálie.
2. den - zastávka u Lago di Garda - Sirmione – malebné městečko na jihu
jezera Lago Di Garda, termální léčebné prameny, pobřežní promenáda.
Ubytování ve Frejus.

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

3. den - Marineland – zábavní park, kde jsou hlavními hrdiny velryby, tuleni,
lachtani, žraloci a tučňáci
Antibes – mys s pevností, kde byl vězněn Napoleon, zahrady Thuret (cedry,
eukalypty, pinie), možnost návštěvy Picassova muzea
Ubytování ve Frejus.

St. Tropez

4. den - Grasse - město obklopené květinovými loukami posetými levandulemi,
mimózami a jasmíny je centrem světové kosmetiky. Možnost návštěvy
parfumérie či muzea.
Verdon – dramatická přírodní scenérie kaňonu, kudy se vine temně zelená řeka
Verdon. Pěší túra.
Ubytování ve Frejus.
5. den - St-Tropez – městečko známé z filmů o četnících s Louisem de Funèsem,
námořním muzeem a muzeem sbírek děl od Signaka, Deraina a dalších
Ramatuelle – městečko ležící na kopci nedaleko St-Tropez s křivolakými
uličkami a hrobem romantického Gerarda Phillipa
odpoledne koupání v moři
Ubytování ve Frejus.
6. den - Monaco – Monte Carlo - sídlo nejstarší knížecí rodiny Grimaldiu.
Naleznete zde Palais du Prince – sídlo vlády, Jardin Exotique – botanická
zahrada s širokou paletou rostlin, Oceánografické muzeum – se vzácnými
druhy mořských rostlin a živočichů, katedrála, Grand Casino – kasino ve stylu
belle epoque navržené Charlesem Garnierem, možnost procházky po okruhu,
kde se každý rok jezdí Velká Cena Monaca
Ubytování ve Frejus.

St. Tropez

7. den - Cannes – město známé filmovým festivalem, který se koná každoročně
v květnu. Na náměstí jsou k vidění staré městské hradby s kostelem NoteDame de l´Espérance, dále boulevard s luxusními hotely a butiky ve stylu belle
epoque. Možnost koupání.
V podvečer odjezd domů.
8. den V dopoledních hodinách návrat do ČR.

Ubytování včetně večeří!
kaňon Verdon

c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

St. Remy de Provence

1111

Francie - Normandie, Bretaň, Rouen, Dinan, St. Malo, Paříž (Disneyland)
Normandie - území v severozápadní Francii proslulé
nejen starobylími katedrálami a památkámi na vylodění
spojenců, ale především místo úzce spjaté s anglickou
historií a korunou.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

6 dnů / 3 noci

hotel

6.890 Kč

7 dnů / 4 noci

hotel

7.790 Kč

CENA ZAHRNUJE: dopravu zahraničním autobusem s klimatizací a WC, noc-

leh se snídaní, průvodce, kompletní pojištění na cesty do zahraničí, které obsahuje i pojištění na léčebné výlohy a na STORNO, mapy navštívených míst

Program:
1. den odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit SRN
2. den - Giverny - dům a zahrady Clauda Moneta, Château Gaillard - hrad
Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, výhledy na romantické meandry, Rouen
- staré normandské hlavní město, proslulá gotická katedrála Notre Dame,
středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice na Vieux Marché (místo upálení
Johanky z Arku), justiční palác a orloj
ubytování v okolí Rouen

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Možnost návštěvy Disneylandu.

americký hřbitov - Normandie

3. den - cesta na Alabastrové pobřeží La Manche přes Bretonský lanový
most v Caudebec-En-Caux, Étretat - kouzelné městečko na Alabastrových
útesech, procházka po bílých křídových útesech Falaise d’Aval, Honfleur kouzelné staré opevněné přístavní městečko, oblíbené místo umělců, místo
vzniku impresionismu, historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kateřiny,
hrázděné domky s břidlicovými střechami, rodiště objevitele Kanady J.Cartiera,
Jumièges- galerie středověké architektury, ruiny kláštera založeného v 7st.
a obnovené Vilémem Dobyvatelem, klášterní zahrady, venkovské hrázděné
domky s doškovými střechami
Ubytování v okolí Rouen
4. den - výlet na památná místa invaze z roku 1944, pláže Arromanches
muzeum vylodění spojenců, americký hřbitov v Colleville, Pointe du Hoc –
ruiny německých opevnění nad křídovými útesy Bayeux - katedrála a Muzeum
tapisérie s výšivkou z dob vlády Viléma Dobyvatele z 11. Století, dějiny Normanů
(bitva Viléma dobyvatele s králem Haroldem), alternativně Muzeum vylodění
zaměřené na vojenskou techniku
Ubytování v okolí St. Malo / Dinan

útes Le Pouldu - Bretaň

Dolmen - poloostrov Penmarch

5. den - Dinan - pohádkové středověké bretaňské město nad řekou Rance se
středověkými ulicemi a hrázděnými domy (v kostele srdce národního hrdiny
Betrana Du Guesclin), podél řeky Rance s největší přílivovou elektrárnou
ve Francii, Mont Saint Michel - klášter na přílivovém ostrově, jedna
z nejnavštěvovanějších památek zapsaná na seznamu UNESCO, pirátské město
St. Malo zrekonstruované po druhé svět. válce, přístav, pevnost a katedrála,
procházka po hradbách
Ubytování na cestě do Paříže
6. den - příjezd do Paříže, Eiffelova věž a její prohlídka. Procházka přes
Trocadéro k Vítěznému oblouku, nejdelší ulicí Paříže Champs-Elysées
k Náměstí svornosti. Poté přejezd do čtvrti umělců Montmartre s bazilikou
Sacré Coeur, prohlídka.
V podvečer odjezd odjezd domů
7. den návrat do ČR v dopoledních hodinách

zahrada domu Clauda Moneta - Giverny

12
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Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Paříž - Eiffelova věž, Louvre, La Défense, Versailles, Disneyland
Užijte si neopakovatelnou atmosféru města nad Seinou,
tichá zákoutí Montmartru, rušné bulváry, ale i moderní
architekturu.

Program:
1. den Odjezd z ČR v pozdních odpoledních hodinách, tranzit SRN
2. den Od Palais de Chaillot a Trocadéra se nám vyskytne pohled na Eiffelovu
věž, kam se také necháme vyvézt. Naše kroky dále povedou k vojenské škole
École Militaire, Invalidovně, kde odpočívá nejznámější francouzský císař
a vojevůdce Napoleon, přes Palais Bourbon až ke Grand a Petit Palais. Přes
Avenue des Champs Élysées dorazíme k Vítěznému oblouku. Odtud se
metrem přesuneme do čtvrti Montmartre. Vyšplháme se k bazilice Sacré
Coeur a procházkou romantickými uličkami kolem náměstí malířu Place
du Tertre, jediné pařížské vinice nebo pomníku lásky Le mur des je t’aime
dojdeme až k Moulin Rouge, kde náš den bude končit.
3. den Dopoledne si necháme na prohlídku Louvru - jednoho z největších
muzeí na světě. Venku si u skleněné pyramidy připomeneme film Šifra
Mistra Leonarda a uvnitř nezapomeneme obdivovat tajemný úsměv Mony
Lisy. Odpoledne se přesuneme do sídla Krále Slunce, do Versailles. V paláci
na nás bude čekat Zrcadlový sál, dvojitá kaple či ložnice krále a královny. Čas
si necháme i na obrovské zahrady, Malý a Velký Trianon a do jiného světa se
dostaneme ve vesničce Marie Antoinetty.
4. den Od Pantheonu se projdeme Lucemburskými zahradami až k nejstarší
univerzitě světa, Sorboně. Uličkami Latinské čtvrti dorazíme až Île de la Cité,
kde nás čeká Justiční palác, květinový trh a Sainte Chapelle. Navšítívíme
i katedrálu Notre Dame, kam byl posazen děj Hugova románu Zvoník od Matky
Boží. Kolem radnice Hôtel de Ville se projdeme až k Le Centre Pompidou, kde
si necháme nějaký čas na odpočinek a nasávání pařížské atmosféry. V Musée
d’Orsay budeme obdivovat impresionisty- Moneta, Degase, Renoira, Cézanna
a další. Na závěr dne nás bude čekat projížďka lodí po Seině a poté cesta
domů.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

4 dny / 1 noc

hotel

3.890 Kč

5 dnů / 2 noci

hotel

4.890 Kč

6 dnů / 3 noci

hotel

5.890 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování
se snídaní, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění
proti STORNU zájezdu
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Navštivte Paříž před Vánoci
a poznejte úžasnou atmosféru
města nad Seinou

La Défense

Proč se nevrátit zpátky do světa pohádek
a kreslených příběhů? Navštivte s námi
DISNEYLAND!
Celý den zábavy s figurkami z filmů Walta Disneye,
jízda vláčkem okolo Hromové hory, dobývání
vesmíru, piráti z Karibiku a další dobrodružství
na dohled od Paříže.

5. den Příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Eiffelova věž

Montmartre - Sacré Coeur

c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Disneyland

katedrála Notre Dame
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Paříž + Londýn - Louvre, Eiffelova věž, Greenwich, Westminster
Dvě metropele, které jsou si v mnohém podobné, ale každá
si vás podmaní něčím jiným.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den Ráno příjezd do Paříže k Eiffelově věži a její prohlídka. Procházkou
přes Trocadéro k Vítěznému oblouku, nejdelší ulicí Paříže Champs-Elysées
k Náměstí svornosti.
Odpoledne prohlídka světoznámého Louvru. Procházka malebnou Latinskou
čtvrtí přes Lucemburské zahrady kolem Pantheonu a Sorbonny, ke katedrále
Notre Dame, radnice, živá čtvrť Beaubourg se zajímavým Centre Pompidou.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.
3. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka Greenwich - předměstí Londýna známé
po celém světě díky nultému poledníku, procházka královským parkem kolem
Royal Observatory (bývalá královská observatoř, výstava navigačních
a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let starého meteoritu, nultý
poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější,
výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru),
interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie). Přejezd
nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné
z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující
život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme
zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu.

Londýn - Tower Bridge
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

hotel

6.290 Kč

6 dnů / 3 noci

hotel

7.690 Kč

7 dnů / 4 noci

hotel / rodiny

8.390 Kč

5 dnů / 2 noci

Paříž - Louvre

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování se
snídaní, v rodinách ubytování s plnou penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR + v GBP

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

4. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

Paříž - Notre Dame

5. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Získejte slevu až 300 Kč
výběrem termínu od listopadu 2016
do března 2017
14
c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Londýn - Westminster
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Londýn - stadion Chelsea

Brusel + Londýn - Grote Markt, Atomium, Manneken Pis, Piccadilly Circus, Covent Gardens
Brusel – současné centrum evropského dění a Londýn –
okázalé svědectví bývalé světové velmoci.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN
2. den - Brusel – hlavní město Belgie a sídlo mnoha evropských institucí,
navštíme historický střed města - radniční náměstí Grote Markt, orámované
stylovými středověkými měšťanskými paláci, nezapomenutelný Manneken
Pis – soška Čurajícího chlapečka, v případě zájmu možné zajistit prohlídka
Evropského parlamentu na závěr krátká zastávka u Atomia – památka
na světovou výstavu Expo 1958.
Bruggy – historické centrum, zapsané na seznamu památek Unesco, město
často označováno jako „Benátky severu“ jelikož jsou protkány hustou sítí kanálů
Ubytování v hotelu ve Francii.
3. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka Greenwich - předměstí Londýna známé
po celém světě díky nultému poledníku, procházka královským parkem kolem
Royal Observatory (bývalá královská observatoř, výstava navigačních
a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let starého meteoritu, nultý
poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější,
výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru),
interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie). Přejezd
nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné
z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující
život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme
zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
V podvečer odjezd na ubytování do hotelu/hostelu.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

hotel

6.290 Kč

6 dnů / 3 noci

hotely

7.390 Kč

7 dnů / 4 noci

hotel / rodiny

8.390 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování se
snídaní, v rodinách ubytování s plnou penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR + v GBP

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Nenašli jste, co jste hledali?
Nevadí, uděláme Vám
program na míru.

Londýn - Millenium Bridge

Londýn - Trafalgar Square

4. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
5. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Brusel - Atomium

c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Brusel - sídle Evropské komise
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Program:

Typ ubytování

Cena

4 dny / 1 noc

hotel

3.890 Kč

5 dnů / 2 noci

hotel

6.290 Kč

1. den - v odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie

6 dnů / 3 noci

rodiny

6.590 Kč

2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá
královská observatoř, nyní výstava navigačních a astronomických přístrojů,
na dvoře observatoře je vyznačen nultý poledník), dále parkem k Maritime
Museum (námořní muzeum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější,
výstava námořních uniforem atd.) a Royal Naval College (námořní akademie).
Odtud možno dojít pěším tunelem pod Temží (cca 370 m dlouhý) na jižní
cíp ostrova Isle of Dogs, odkud je nádherný výhled na celý Greenwich Park
a Maritime Museum. Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť
Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canada Tower).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující
život námořníků), výhled na nejmodernější stavbu Londýna z r. 2004 Gherkin
(okurka nakládačka), krátká zastávka v Docích sv. Kateřiny. Dle časových
možností návštěva katedrály Sv. Pavla. Den můžeme zakončit vyhlídkovou
jízdou lanovkou přes Temži.
Večer ubytování v hotelu.

7 dnů / 4 noci

rodiny

7.790 Kč

3. den celodenní Londýn – naučná muzea Natural History Museum mechanické modely dinosaurů, simulátor zemětřesení, pohyblivé schodiště
obrovský model Země, Science Museum - rozsáhlé sbírky objevů a vynálezů,
ukázka jejich přínosu v každodenním životě, mnoho interaktivních exponátů.
Harrods – nejznámější londýnský obchodní dům, Hyde park a tradiční místo
proslovů Speakers´Corner, nákupy na Oxford street.
Večer odjezd do hotelu.
4. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
5. den V odpoledních hodinách návrat do ČR

16
c e s t o v n í

k a n c e l á ř

ější

Počet dnů / počet nocí

ýn
nd

Londýn se vším všudy za nejlepší ceny.

nejlevn
Lo

Londýn - Greenwich, Natural History Museum, Hyde Park, Westminster

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 50 osob + 3x pedagogický dozor.
Zájezd za speciálních podmínek. Pro více informací volejte na naši bezplatnou
linku 800 138 241.

Londýn - Buckingham Palace

Zajímají Vás jiné londýnské atrakce?
Napište si o ně a zařadíme Vám je do programu.
Víte, že se poblíž Londýna nacházejí filmové
ateliéry, kde se natáčela sága Harry Potter?
Rádi Vám zajistíme jejich prohlídku.

Průvodkyně Dáša v plném nasazení

pouze
u Kristof

Pro každého zdarma
barevná mapa Londýna
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Londýn - London Eye

To nejlepší z Londýna a okolí - Oxford, Windsor, Eton, Piccadilly Circus, Covent Gardens
Navštívíte to nejlepší, co Londýn návštěvníkům nabízí
a poznáte ty nejznámější památky hlavního města.

Program:

Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, na Leicester
Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Gardens
(kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie Londýn
– celodenní prohlídka Greenwich - předměstí Londýna známé po celém
světě díky nultému poledníku, procházka královským parkem kolem
Royal Observatory (bývalá královská observatoř, výstava navigačních
a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let starého meteoritu, nultý
poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější,
výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru),
interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie). Přejezd
nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné
z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující
život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme
zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu,
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny,
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo
návštěva nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum,
Windsor Castle - největší a nejdéle obývaný zámek na světě a nejvýznamnější
oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem
Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy, Eton – procházka
městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole Eton College
Večer dojezd do rodin, večeře.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

rodiny

6.690 Kč

6 dnů / 3 noci

rodiny

7.690 Kč

7 dnů / 4 noci

rodiny

8.790 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

Londýn - London Eye

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Londýn - Buckingham Palace

Londýn - parlament

4. den celodenní Londýn – naučná muzea Natural History Museum
(mechanické modely dinosaurů, simulátor zemětřesení, pohyblivé schodiště
skrze obrovský model Země), Science Museum (rozsáhlé sbírky objevů
a vynálezů jejich přínos v každodenním životě, mnoho interaktivních exponátů),
Harrods – nejznámější londýnský obchodní dům, Hyde Park a tradiční místo
proslovů Speakers´Corner, Oxford Street – známá nákupní třída.
Večer dojezd do rodin, večeře.
5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower)
a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků,
místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall kolem
Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy), přes
Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci (oficiální
sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square
s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či
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Oxford - Hertford College

Londýn - lanovka přes Temži
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Krásy jižní Anglie + Londýn (var. 1) - Beachy Head, Brighton, Winchester, Portsmouth
Ideální příležitost poznat typickou Anglii pro ty, kteří jedou
do Británie poprvé. Uvidíte typická anglická městečka,
rušná přístavní města, ale i nádherné křídové útesy.

Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, na Leicester
Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Gardens
(kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

Program:

6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku,
procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá královská
observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy
let starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí
od prvních až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. admirála
Nelsona z bitvy u Trafalgaru), interaktivní výstava a Royal Naval College
(námořní akademie). Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť
Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující
život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme
zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den Portsmouth - námořní základna Velké Británie, historické doky
s budovami z 18. stol., Královské námořní muzeum, historické lodi HMS Victory
(vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou
poháněná válečná loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha
VIII.). Návštěva jedné z lodí (doporučujeme Victory).
Winchester – světoznámá katedrála, legendární kulatý stůl krále Artuše
Ubytování v hostitelských rodinách.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

rodiny

6.490 Kč

6 dnů / 3 noci

rodiny

7.590 Kč

7 dnů / 4 noci

rodiny

8.790 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Chcete poznat krásy ostrova Isle of Wight?
Zavolejte nám.
Nechte se zlákat novou atrakcí
- Bristish Airways i360

4. den Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, cca
3km dlouhá procházka po útesech kolem dvou historických majáků, výhled
na nejznámější bílé útesy Seven Sisters, v případě času a chuti prodloužení
procházky o meandry říčky Cuckmere
Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst,
kulturní, umělecké a sportovní centrum celé jižní Anglie, Royal Pavilion královský palác v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých uliček, Sea
Life Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel
se žraloky, Palace Pier - přístavní molo a pobřežní promenáda, oblázková pláž
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower)
a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků,
místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall kolem
Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy), přes
Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci (oficiální
sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square
s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či
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Londýn - nábřeží Temže

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Portsmouth - Victory

Brighton - i360
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Křídové útesy

Krásy jižní Anglie + Londýn (var. 2) - Hastings , Eastbourne, Rye, Hever Castle, Brighton
Poznejte místa, která vytvářela historii Anglie a vydejte se
po stopách Viléma Dobyvatele a Jindřicha VIII.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Portsmouth – celodenní prohlídka – návštěva nejproslulejší námořní
základny Velké Británie – historické doky s budovami z 18. stol., Královské
námořní muzeum, historické lodi HMS Victory (vlajková loď admirála
Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná válečná
loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.).
Spinnaker Tower – 170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty.
V případě návštěvy vyjedete rychlovýtahem na vyhlídkovou plošinu
umístěnou 100 m nad mořem, část podlahy je prosklená. Nádherný výhled
na celý přístav, námořní základnu a ostrov Isle of Wight. U věže se nachází
mnoho outletových obchodů se značkovou módou. Dále možnost návštěvy
D-Day Museum (expozice věnovaná invazi spojenců z 2. sv. války, výšivka
zachycující obrazy z vylodění), Sea Life Centre (mořská akvária). Při procházce
po pobřeží možno spatřit malé pevnůstky z dob Napoleonských válek,
obrovské trajekty a vznášedla spojující pevninu s ostrovem Isle of Wight.
Možnost návštěvy ostrova Wight.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře
3. den Hastings - město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá
rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené přímořské letovisko - procházka
starým městem, návštěva některé atrakce, např.: Smuggler´s Adventure
- pašerácké jeskyně, bludiště tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci
West Hill, výstava o životě pašeráků, Hastings Castle - zřícenina prvního
normanského hradu v Anglii
Rye - jedno z nejpůvabnějších městeček v Anglii s dlážděnými uličkami
a hrázděnými domky, zřícenina hradu, městské hradby. Možnost návštěvy
krásné písečné pláže Camber Sands
Ubytování v hostitelských rodinách.

Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

rodiny

6.490 Kč

6 dnů / 3 noci

rodiny

7.590 Kč

7 dnů / 4 noci

rodiny

8.790 Kč

Hastings

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Eastbourne

4. den Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov
Anny Boleynové, druhé ze šesti manželek Jindřicha VIII., expozice o životě
v 15. a 16. stol., voskové figuríny slavných osobností oblečené do dobových
kostýmů, unikátní sbírka modelů domečků znázorňující život anglického
venkova od středověku až do viktoriánské doby, v okolí hradu nádherné
zahrady v italském nebo renesančním stylu s fontánami a potůčky, unikátní
vodní bludiště
Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst,
kulturní, umělecké a sportovní centrum celé jižní Anglie, exteriér Royal
Pavilion - královský palác v orientálním stylu, Sea Life Centre - akvária
s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, The
Lanes - čtvrť středověkých uliček, Palace Pier - přístavní molo a pobřežní
promenáda, oblázková pláž.
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
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Hever Castle
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Rye

1919

Další varianta nejoblíbenějšího zájezdu. Tentokrát vas
zavede na jihovýchod Anglie, do historického městečka
Canterbury a nádherných zahrad v Leeds Castle.

Program:

Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku,
procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá královská
observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let
starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních
až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy
u Trafalgaru ), interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie).
Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem
jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze
vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní),
přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II.
světové války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže.
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

rodiny

6.490 Kč

6 dnů / 3 noci

rodiny

7.590 Kč

7 dnů / 4 noci

rodiny

8.790 Kč
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Krásy jižní Anglie + Londýn (var. 3) - Canterbury, Dover, Leeds Castle, Hastings

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

3. den Canterbury - návštěva nejznámějšího poutního místa v Anglii se slavnou
gotickou katedrálou, historické městečko
Dover – významné přístavní město se středověkým hradem postaveným
Jindřichem II. ve 12 stol., které leží mezi strmými bělostnými útesy
Rye – jedno z nejpůvabnějších městeček v Anglii s dlážděnými uličkami
a hrázděnými domky, zřícenina hradu, městské hradby. Možnost návštěvy krásné
písčité pláže Camber Sands.
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den Hastings – město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá
rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené přímořské letovisko – procházka starým
městem, návštěva některé atrakce, např.: Smuggler´s Adventure – pašerácké
jeskyně, bludiště tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci West Hill, výstava o životě
pašeráků, Hastings Castle – zřícenina prvního normanského hradu v Anglii
Leeds Castle - jeden z nejkrásnějších a nejstarších hradů v Anglii, malebná
poloha na dvou ostrovech uprostřed jezera, ve středověku oblíbený výletní cíl
anglických králů a královen, muzeum psích obojků, v okolí zahrady a parky, ptačí
voliéry a přírodní bludiště
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
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Křídové útesy

Dover

Canterbury
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Canterbury

Leeds Castle

Londýn, Oxford a rodiště Shakespeara - Oxford, Eton, Stratford upon Avon
Pro milovníky staré dobré Anglie, romantického
Shakespeara, ale i novodobého Harryho Pottera.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku,
procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá královská
observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let
starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních
až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy
u Trafalgaru ), interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie).
Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem
jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující
život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme
zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu,
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny,
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo
návštěva nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum,
Windsor Castle - největší a nejdéle obývaný zámek na světě a nejvýznamnější
oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem
Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy,
Eton – procházka městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole Eton College
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.

přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

rodiny

6.690 Kč

6 dnů / 3 noci

rodiny

7.690 Kč

7 dnů / 4 noci

rodiny

8.790 Kč

Blenheim Palace

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Nenašli jste, co jste hledali?
Nevadí, uděláme Vám
program na míru.

Oxford

4. den Stratford upon Avon - malebné historické městečko, rodiště Williama
Shakespeara, hrázděné domy ze 16. a 17. stol., památky na slavného rodáka,
návštěva jeho rodného domku, procházka městem. Možnost návštěvy
Motýlí farmy – největší anglický motýlí ráj, objevte mnoho z nejkrásnějších
světových motýlů v exotickém prostředí tropických květů s vodopády a rybami
naplněnými bazény. Naleznete zde i největší sbírku živého hmyzu v Evropě,
pozorujte fascinující a neobyčejné brouky, kudlanky, obří stonožky, šneky,
kraby, pavouky a další.
Cotswolds - romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová
kopcovitá krajina s pastvinami, návštěva rázovitého městečka Bourton on the
Water unikátní architektura – domy ze zlatohnědého kamene se střechami
z kamenných tašek
Blenheim Palace – úchvatné zahrady, rodiště sira Winstona Churchilla
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
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Bourton on the Water

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Stratford Upon Avon

2121

Londýn, Oxford a megality - Oxford, Stratford, Stonehenge, Avebury
Ideální program pro příznivce megalitické Anglie. Objevíte
nejenom věhlasné Stonehenge, ale i největší megalitický
hrob West Kennet Long Barrow. O obrazech bílých koní
nemluvě.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku,
procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá královská
observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let
starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních
až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy
u Trafalgaru ), interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie).
Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem
jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze
vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní),
přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II.
světové války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže.
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu,
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny,
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo
návštěva nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum,
Stratford upon Avon - malebné historické městečko, rodiště Williama
Shakespeara, hrázděné domy ze 16. a 17. stol., památky na slavného rodáka,
návštěva jeho rodného domku, procházka městem. Možnost návštěvy
Motýlí farmy – největší anglický motýlí ráj, objevte mnoho z nejkrásnějších
světových motýlů v exotickém prostředí tropických květů s vodopády
a rybami naplněnými bazény. Naleznete zde i největší sbírku živého hmyzu
v Evropě, pozorujte fascinující a neobyčejné brouky, kudlanky, obří stonožky,
šneky, kraby, pavouky a další.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
4. den Avebury - kamenný kruh, největší megalitická památka Anglie
z období neolitu (West Kennet Long Barrow – nejdelší komorová hrobka
v Británii, Silbury Hill – největší pravěká mohyla v Evropě; Cherhill White Horse
- zastávka s vyhlídkou na obraz koně v kopci).
Stonehenge - jedno z nejnavštěvovanějších prehistorických míst na světě,
megalitický kruh z obřích kamenných kvádrů.
Salisbury - hlavní město hrabství Wiltshire, zachovalé středověké památky,
jedna z nejkrásnějších gotických katedrál s nejvyšší kostelní věží v Anglii,
dochované hrázděné domy.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
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5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

5 dnů / 2 noci

rodiny

6.690 Kč

6 dnů / 3 noci

rodiny

7.690 Kč

7 dnů / 4 noci

rodiny

8.790 Kč

Stratford Upon Avon

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Oxford - New College

Salisbury - katedrála

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Stonehenge

Cornwall a Devon - Torquay, Land’s End, Tintagel, Dartmoor, Bath
Již klasický program, který vás zavede po stopách Psa
Baskervillského a krále Artuše.

Program:
1. den - kolem poledne odjezd z ČR směr hraniční přechod, transit SRN,
Francie
2. den - v brzkých ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Torquay – lázeňské město na anglické riviéře s palmovými alejemi, rodiště
světoznámé spisovatelky Agathy Christie, procházka po pobřeží, seznámení
s městem
Ubytování v hostitelských rodinách
3. den Tintagel – zřícenina bájného hradu z 12. stol. vysoko nad mořem na
pobřeží Atlantiku, pohled na jeho ruiny na divokých útesech, podle pověsti
rodiště krále Artuše, Merlinova jeskyně, ve vesnici starý poštovní úřad ze 14.
stol., v případě pěkného počasí si dopřejeme procházku po útesech přes
dechberoucí Stone Valley do Boscastelu s věhlasným muzeem čarodějnictví.
Ubytování v hostitelských rodinách
4. den Hned po ránu nás uchvátí divoká krása roztodivných útesů na Land´s
Endu, místa, odkud se Artuš vydal na svoji poslední cestu…, na nádherné
pláži Porthcurno Beach si budeme připadat jako v Řecku, atmosféru antiky
umocní Minack Theatre, ve stylu řeckých divadel shlíží z útesu na celou
zátoku - úchvatný pohled. Odpoledne nás očekává St. Michael´s Mount, hrad
tyčící se z moře na žulové skále a den zakončíme v mondénním St. Ives, na
počátku minulého století vyhledávaného místa umělců, výtvarníků zejména.
Ubytování v hostitelských rodinách
5. den Dartmouth - středověké městečko a přístav na řece Dart, historické
centrum s úzkými uličkami, hrázděnými domy a přístavem, v případě hezkého
počasí výlet loďkou
Dartmoor – Krajina psa Baskervillského - chráněná přírodní oblast, drsná
krajina vřesovišť, bažin, stád divokých poníků a skal. Ze žuly, která se zde těží,
byl postaven pomník adm. Nelsona v Londýně, London Bridge apod., zde
zdoláme skalní věž Heytor a navštívíme typickou vesničku Widecombe in the
Moor s krásným kostelíčkem sv. Pankráce
Ubytování v hostitelských rodinách

výhled na celý Londýn) nebo navštívíme London Dungeon - kombinace
skutečných dějin, hororu i humoru, jež vás provedou nazpět časem do
nejtemnějších momentů v historii hlavního města, dále se vydáme přes
Westminster Bridge k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak se
nasměrujeme k Westminster Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele jsou
korunováni panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park k
sídlu panovníků Buckingham Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník
„Královny Matky“ a záhy přesuneme na Trafalgar Square, kde Angličané vítají
Nový rok, milovníci výtvarného umění si přijdou na své v National Gallery,
hned za rohem se ocitneme v samém centru zábavy ve West Endu na Leicester
Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, kterým projdeme do
Meky „shopping loverů“ na Oxford Street. Ti, kteří baží po vědění si přijdou
na své v nedalekém British Museum, kde se nachází historické sbírky všeho
odevšad, tento hektický den pak dovršíme projížď kou lodí po Temži.
Ve večerních hodinách přeprava do Francie
8. den - v odpoledních hodinách návrat do ČR

St. Ives

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

6 dnů / 4 noci

rodiny / hotel

8.100 Kč

7 dnů / 5 nocí

rodiny / hotel

9.290 Kč

8 dnů / 6 nocí

rodiny / hotel

10.290 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu ubytování se
snídaní, v rodinách ubytování s plnou penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Chcete v rámci programu navštívit světoznámý
Stonehenge ?
Napište nám, zařadíme Vám ho do programu.

Torquay

6. den Exeter – hlavní město hrabství Devon, jedno z nejstarších anglických
měst, přístavní město na řece Exe, gotická katedrála, hrázděné domy z 16.
stol., zbytky římských hradeb
Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Spojeném Království a to díky všem
budovám postaveným ze zlatavého pískovce, není také divu, že celé město
je pod záštitou UNESCA, v případě času navštívíme nejzachovalejší římské
lázně na světě Roman Bath, projdeme se po Putleney Bridge, jehož stavba
byla inspirována slovutným Mostem zlatníků ve Florencii, nahlédneme do
domu, kde žila známá spisovatelka Jane Austin a ochutnáme vynikající fudge
v čokoládovně poblíž katedrály s unikátními dvěma věžemi, kde na žebřících
šplhají andělíčci, zájemci se podívají i dovnitř. Po prohlídce přejezd k Londýnu.
Ubytování v hotelu v okolí Londýna
7. den Londýn – hned po ránu se můžeme na Londýn podívat z ptačí
perspektivy z London Eye (135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný
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Land‘s End

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

St. Michael‘s Mount

2323

Severní Anglie - York, Whitby, Flamborough Head, Malham, Cambridge
Objevíte tajemství severní Anglie a budete okouzleni
nepoznanou krásou Yorkshire Dales.

(kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Program:

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.

6 dnů / 3 noci

rodiny / hotel

8.290 Kč

2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie
York – celodenní prohlídka města, nejkrásnější katedrály Anglie a muzea
Vikingů – Jorvik Viking Centre, kde zažijeme autentickou atmosféru Yorku 9.
st., procházka po středověkých nejzachovalejších městských hradbách v Anglii
Ubytování v hostitelských rodinách.

7 dnů / 4 noci

rodiny / hotel

9.190 Kč

8 dnů / 5 nocí

rodiny / hotel

10.190 Kč

3. den Goathland – starobylé nádraží, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera
do Bradavic,
Whitby - muzeum hraběte Drákuly, místo vyplutí Jamese Cooka na objevitelské
výpravy, zbytky opatství,
Flamborough Head – úchvatné divoké útesy, zajímavé skalní útvary v moři,
maják
Ubytování v hostitelských rodinách v Yorku.
4. den - romantický národní park „Yorkshire Dales“
Bolton Abbey – romantické ruiny Převorství v jednom z nejmalebnějších údolí
v Anglii Wharfedale, se známými „Stepping Stones“ přes řeku Wharf
Malhamdale – nejvyhledávanější údolí se zajímavými přírodními úkazy,
Malham Cove – přírodní amfiteátr z bílého vápence, Gordale Scar – dramatická
soutěska vzniklá propadem dutiny ve skále, Janet´s Foss – hezký vodopád,
kde se voda tříští po mechem prorostlé skále
Ubytování v hostitelských rodinách

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování se snídaní
v hotelu, ubytování s plnou penzí v rodinách, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Yorkshire Dales

Přejete si navštívit Národní

park Lake District?

Napište nám, zařadíme Vám
ho do programu.

5. den Fountains Abbey – zřícenina cisterciáckého opatství a okolní zahrady
- jedno z nejkrásnějších a nejromantičtějších míst v Evropě
Castle Howard - soukromý zámek šlechtické rodiny Howardů, nádherný
interiér, místnosti se sbírkami obrazů, nábytku, porcelánu, prohlídka parku
a rozsáhlých zahrad
Ubytování v hostitelských rodinách

Lake District

6. den Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii,
prohlídka historického centra a procházka kolem starobylých univerzitních
kolejí (možnost návštěvy jedné z nich); v případě pěkného počasí možnost
plavby po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél proslavených
„college backs“
Ubytování v hotelu v okolí Londýna
7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower)
a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků,
místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall kolem
Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy), přes
Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci (oficiální
sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square
s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či
Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, na Leicester
Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Gardens
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Fountains Abbey

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Flamborough Head

Skotsko - Edinburgh, Trossachs, Falkirk Wheel, Fort William, ostrov Skye, Londýn
Vzhůru za Lochnesskou příšerou a skotskými reky.

Program:
1. den V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Nizozemí
2. den Amsterdam – dopolední prohlídka hlavního města Nizozemí nazývané
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty), historické centrum,
květinový trh, náměstí Dam… Odpoledne přejezd do přístavu, nalodění, noc
v kajutách na trajektu
3. den Hadriánův Val – návštěva pozůstatků římské pevnosti Verovicium a
procházka po valu
Jedburhg - ruiny opatství z 11. století a dům Marie Stewartovny
V případě času navštívíme Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta,
knihovna, zbraně a brnění včetně meče Rob Roye
Ubytování v hostitelských rodinách/v hostelu v okolí Stirling
4. den Rosslyn Chapel – kaple se zdobenými klenbami, která sloužila jako
pohřebiště. Známá především z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda
Edinburgh – prohlídka hlavního města Skotska, tzv. „Athény severu“, možnost
výstupu na Artušovo sedlo (vyhaslá sopka), místo krásných rozhledů, pahorek
Calton Hill s památníkem padlých v Napoleonských válkách, The Royal Mile –
historické ulice s katedrálou a parlamentem, Holyrood Palace - královský palác,
památník sira Waltera Scotta, rušná třída Princes Street
Falkirk Wheel – moderní technická památka na dopravu lodí – obří zdymadlo
Ubytování v hostitelských rodinách/v hostelu v okolí Stirling
5. den Glencoe – jedno z nejromantičtější a nejhezčích skotských údolí, místo
natáčení mnoha filmů (Statečné srdce, Harry Potter)
Fort William - bývalá vojenská pevnost, dnes příjemné turistické městečko, palírna
Ben Nevis
Fort Augustus – Neptunovy schody – soustava zdymadel na Kaledonském kanále,
benediktinské opatství. V případě času projížďka loďkou po jezeře Loch Ness.
Přejezd na ostrov Skye
Ubytování v hostelu na ostrově Skye
6. den turistika na ostrově Skye
Storr – čedičová plošina, monolit Old Man of Storr, nádherné výhledy do krajiny
Kilt Rock – skály připomínající vzor a řasení kiltu, vodopád Lealt Fall
Dunvegan Castle – hrad stojící na břehu mořského zálivu, zátoka tuleňů – lodní
výlet ke kolonii tuleňů
Portree – „hlavní město ostrova Skye“, malebný přístav s barevnými domky
Ubytování v hostelu na ostrově Skye
7. den Eilen Donan Castle – zastávka u nejfotogeničtějšího hradu ve Skotsku
The Trossachs – výlet do krajiny nádherných hor, třpytivých jezer a hlubokých
údolí, jedna z prvních turistických oblastí ve Skotsku, kraj sira Waltera Scotta (Rob
Roy, Jezerní panna), v případě času a chuti možnost výstupu na Ben A’an, odkud
je překrásný pohled na jezero Loch Katrine a krajinu Trossachs, příp. projížďka
parníkem po jezeře Loch Katrine a procházka kolem jezera
Stirling – jedno z nejstarších měst ve Skotsku a ve středověku jedno
z nejvýznamnějších, staré město se zachovalými domy z 16. - 18. století, Stirling
Castle - renesanční hrad na kopci nad městem, v historii oblíbené sídlo skotských
králů a královen, podvečerní prohlídka města
Ubytování v hostelu ve Stirling

c e s t o v n í
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8. den Přejezd do oblasti Lake District - národní park v severozápadní Anglii,
oblast hor a jezer ledovcového původu, jedna z turisticky nejatraktivnějších oblastí
v Anglii, pěší túra k jezeru Windermere (cestou kolem malebného jezera a říčky
s vodopádem)
Ubytování v hotelu na cestě do Londýna
9. den Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye (135 m vysoké
ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), přes Westminster Bridge
k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a Westminster Abbey
(místo korunovací a odpočinku britských panovníků), přes White Hall kolem
Downing Street (rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse
Guard Parade a St.James´ Park k Buckingham Palace. Náměstí Trafalgar
Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.od Raffaela
či Rembranta), Piccadilly Circus, Leicester Square, které je vstupní branou do
Čínské čtvrti a Soho, Covent Garden (pouliční umělci, klauni, hudebníci). Večer
projížďka lodí po Temži.
Večer přeprava trajektem/tunelem do Francie

ostrov Skye - Dunvegan Castle

10. den Příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

8 dnů / 5 nocí

kajuty / hostel / hotel

10.190 Kč

9 dnů / 6 nocí

kajuty / hostel / hotel

11.290 Kč

10 dnů / 7 nocí

kajuty / hostel / hotel

13.190 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu / hostelu
ubytování se snídaní, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Možnost ubytování v hostitelských rodinách ve Skotsku.

Lake District-

Falkirk Wheel

Fort Augustus - Neptunovy schody
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Skotsko - ubytování na trajektu - Edinburgh, Stirling, Loch Ness, ostrov Skye, Rosslyn Chapel
U takto sestaveného programu strávíte dvě noci na lodi
a budete ubytovaní v kajutách. Pohodlně a komfortně
se přeplavíte do Skotska. Budete méně unaveni
a navštívená místa si tak lépe vychutnáte.

Program:
1. den - v podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Nizozemí
2. den Amsterdam – dopolední prohlídka hlavního města Nizozemí nazývané
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty), historické
centrum, květinový trh, náměstí Dam…
Odpoledne přejezd do přístavu, nalodění, noc v kajutách na trajektu
3. den ráno probuzení v Newcastelu
Procházka po Cheviot Hills – v pustém a liduprázdném vřesovišti, v kraji tak
opuštěném, jaké již v Anglii těžko hledat.
Holy Island (Lindisfarne) – na ostrov lze přijít po šíji, která se zjeví 2x denně při
odlivu, zde socha sv. Aidan, kaple sv. Cuthberta, zbytky převorství Lindisfarne
Priory Ubytování v hostelu v Edinburghu
4. den Edinburgh – prohlídka hlavního města Skotska, tzv. „Athény severu“,
možnost výstupu na Artušovo sedlo (vyhaslá sopka), místo krásných rozhledů,
pahorek Calton Hill s památníkem padlých v Napoleonských válkách, The
Royal Mile – historické ulice s katedrálou a parlamentem, Holyrood Palace královský palác, památník sira Waltera Scotta, rušná třída Princes Street
Rosslyn Chapel – kaple se zdobenými klenbami, která sloužila jako pohřebiště.
Známá především z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda
Falkirk Wheel – moderní technická památka na dopravu lodí – obří zdymadlo,
ubytování v hostelu ve Stirling
5. den Glencoe – jedno z nejromantičtější a nejhezčích skotských údolí, místo
natáčení mnoha filmů (Statečné srdce, Harry Potter),
Fort William - bývalá vojenská pevnost, dnes příjemné turistické městečko,
palírna Ben Nevis
Fort Augustus – Neptunovy schody – soustava zdymadel na Kaledonském
kanále, benediktinské opatství, projížďka loďkou po jezeře Loch Ness.
Ubytování v hostelu v Inverness

8. den The Trossachs – výlet do krajiny nádherných hor, třpytivých jezer a
hlubokých údolí, jedna z prvních turistických oblastí ve Skotsku, kraj sira
Waltera Scotta (Rob Roy, Jezerní panna), v případě času a chuti možnost
výstupu na Ben A’an, odkud je překrásný pohled na jezero Loch Katrine a
krajinu Trossachs
Stirling – jedno z nejstarších měst ve Skotsku a ve středověku jedno
z nejvýznamnějších, staré město se zachovalými domy ze 16. - 18. století,
Stirling Castle - renesanční hrad na kopci nad městem, v historii oblíbené
sídlo skotských králů a královen, podvečerní prohlídka města
Ubytování v hostelu ve Stirling
9. den Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera Scotta, knihovna, zbraně
a brnění včetně meče Rob Roye
Jedburhg - ruiny opatství z 11. století a dům Marie Stewartovny
V odpoledních hodinách nalodění na trajekt Newcastle-Amsterdam, noční
plavba, ubytování v kajutách na trajektu.
10. den Příjezd do ČR v nočních hodinách

Počet dnů / počet nocí

ostrov Skye - Portree

Typ ubytování

Cena

8 dnů / 6 nocí

kajuty / hostel

11.490 Kč

9 dnů / 7 nocí

kajuty / hostel

12.690 Kč

10 dnů / 8 nocí

kajuty / rodiny / hostel

13.890 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hostelu ubytování se snídaní, v kajutách ubytování bez snídaně, v hostitelských rodinách s plnou penzí, průvodce, trajekt,
kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit), strava

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.
Jedburg Abbey

6. den Dopoledne si prohlédneme „hlavní město Highlands“ Inverness
společně s destilérií Whisky v Muir of Ord a odpoledne si uděláme vycházku v
jednom z nejromantičtějších údolí ve Skotsku Glen Affric a cestou na ostrov
Skye se zastavíme u nejfotogeničtějšího hradu Eilean Donan Castle.
Ubytování na ostově Skye.
7. den turistika na ostrově Skye
Storr - čedičová plošina, monolit Old Man of Storr, nádherné výhledy do
krajiny
Kilt Rock – skály připomínající vzor a řasení kiltu, vodopád Lealt Fall
Dunvegan Castle – hrad stojící na břehu mořského zálivu, zátoka tuleňů –
lodní výlet ke kolonii tuleňů
Portree – „hlavní město ostrova Skye“, malebný přístav s barevnými domky
Ubytování v hostelu na ostrově Skye
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ostrov Skye - Man of Storr
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Jižní Wales - Cardiff, Gower, Rhossilli, Pembroke, Parkmill, Bath, Londýn
Čekají na nás romantické pláže, starobylé hrady a túry
v kapradinových horách.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

6 dnů / 3 noci

rodiny / hostel

8.490 Kč

Program:

7 dnů / 4 noci

rodiny / hostel

9.690 Kč

8 dnů / 5 nocí

rodiny / hostel

10.890 Kč

1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí, ubytování v hostelu se snídaní, průvodce, trajekt, kompletní
pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná
mapa Londýna.

2. den - v ranních hodinách trajekt do Velké Británie
Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii (světové kulturní dědictví
pod ochranou UNESCO), lázeňské město, římské památky, georgiánská
architektura, Roman Bath - prohlídka bývalých římských lázní, procházka
kolem lázeňských budov a opatství na náměstí The Circus a Royal Crescent
s georgiánskými domy
Ubytování v hostitelských rodinách.
3. den Gower - výlet na poloostrov v Bristolském zálivu, přírodní rezervace
s vápencovými útesy, písečnými dunami, nádhernými plážemi a jeskyněmi,
procházka do zátoky Three Cliffs Bay - jedna z nejkrásnějších písečných
pláží, útesy, divocí poníci)
Mumbles – přímořské letovisko nedaleko Swansea
Rhossilli - nejjižnější část poloostrova, procházka po pobřeží podél útesů
k Wormshead - skalní útes „dračí hlava“ za odlivu přístupný, nádherná příroda,
dlouhá písečná pláž
Arthur´s Stone – Žíznivý kámen – 5.000 let starý Dolmen
Parkmill - Gower Heritage Centre - návštěva 800 let starého vodního mlýna,
zvířecí farma, řemeslnické dílny a tradiční velšská cream tea party
Ubytování v hostitelských rodinách.

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Nenašli jste, co jste hledali?
Nevadí, uděláme Vám
program na míru.

Caerphilly Castle

4. den Pembrokeshire Coast - národní park na jihozápadě Walesu, jeden
z nejkrásnějších úseků britského pobřeží s útesy a plážemi
Carew Castle - malebná zřícenina hradu ze středověku a přílivový mlýn ze 16. st.
Tenby - malebné typicky velšské městečko na pobřeží s písečnými plážemi,
oblíbené přímořské letovisko, přístav, zachovaný středověký ráz města
Cardiff - prohlídka hlavního města, návštěva Cardiff Castle - šlechtické sídlo
z 19. stol., National Museum of Wales - jedno z nejlepších muzeí ve Velké
Británii (cenné historické památky, archeologické sbírky a nálezy z období
raného křesťanství, umělecké sbírky)
Ubytování v hostelu na cestě do Londýna.

Tenby - Bay

5. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
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Rhossili
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To nejlepší z Walesu - Chester, Conwy, Snowdonia, Cardiff, Brecon Beacons
Wales - jedna ze zemí Velké Británie, která stojí pořád
v pozadí zájmu při návštěvě ostrova, ale neprávem - je tu
plno kouzelných přírodních scenérií, impozantních hradů
a lidí proslulých svojí pohostinností.

6. den Aby měl den jiskru, vystoupáme k vrcholu Pen y Fan, nejvyššího to
vrcholu “ Kapradinových hor “ - Brecon Beacon, v Caerphilly si dáme oběd
u vodního hradu z 12. století s legrační šikmou věží a v pozdním odpoledni
prošmejdíme v Cardiffu viktoriánské arkády, místní hrad ba i na ultramoderní
sportovní stadion Millennium Stadium pohlédneme.
Ubytování v hostelu v Bath.

Program:

7. den Po snídani v hostelu se vydáme prozkoumat Bath, jedno z nejkrásnějších
měst ve Spojeném Království, a to díky všem budovám postaveným ze
zlatavého pískovce, není také divu, že celé město je pod záštitou UNESCA.
Prohlídku tohoto klenotu začneme v nejzachovalejších římských lázních
na světě Roman Bath, projdeme se po Putleney Bridge, jehož stavba byla
inspirována slovutným Mostem zlatníků ve Florencii, užijeme si korzování po
lázeňských bulvárech a nahlédneme do domu, kde žila známá spisovatelka
Jane Austin.
Odpoledne si prohlédneme Windsor Castle - jeden z největších obydlených
zámků na světě, sídlo královského rodu mimo Londýn, v případě času
dojdeme do Etonu a podíváme se, kde studovali princové William a Harry.
Večer přeprava do Francie.

1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den Po noční jízdě busem nás ráno přivítá Liverpool, památky Beatles
vzpomeneme v muzeu The Beatles Story věnované této slavné čtveřici, neb
„Brouci “ nastartovali svoji kariéru právě zde, vyfotíme si legendární fotbalový
stadion Anfield Road, který je sídlem věhlasných “Reds” - FC Liverpool,
odpoledne věnujeme nákupům na zmodernizované pěší zóně a večer se
pomějeme v legendární St. Mathew’s Street a v Cavern Clubu, kde hrávali
Beatles na začátku své kariéry.
Ubytování v Liverpoolu
3. den Jako první nám náruč otevře starobylý Chester, jehož krásy si nejlépe
vychutnáme při procházce po středověkých městských hradbách. Objevíme
zbytky římských zahrad a amfiteátru, a z ptačí perspektivy si vyfotíme
tudorovské domy s unikátními vyvýšenými arkádami. Další zastavení bude
ve známém velšském viktoriánském letovisku LLandudnu - kolonáda podél
3km dlouhé pláže, zábavní molo vybíhající 666 m do moře, nádherné výhledy
z 207 m vysokého útesu Great Orme, to vše potěší každého návštěvníka - mezi
nimi byl i Lewis Carrol, který jisté slečně Alici zde vyprávěl jímavé příběhy, a
Alenka v říši divů byla na světě.
Potom si rozcvičíme mluvidla ve vesničce s nejdelším názvem na světě Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantisiliogogogoch
Na závěr dne se zastavíme v Conwy, přístavním městečku ukrytém za
hradbami, s krásným hradem a nejmenším domem v Británii.
Ubytování v hostelu v okolí Snowdonu

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

8. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

7 dnů / 5 nocí

rodiny / hostel / hotel

10.490 Kč

8 dnů / 5 nocí

rodiny / hostel / hotel

10.990 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v hotelu / hostelu ubytování se snídaní, v rodinách ubytování s plnou penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění
včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP + drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

4. den Ráno bystře vyrazíme z městečka Llanberis rozprostírající se
v malebném údolí na úpatí Snowdonu, uděláme si vycházku na tuto nejvyšší
horu Walesu, zastavíme se v pitoreskní soukromé vesničce Portmeirion
s budhou a psím hřbitovem, jestli je někde kýč krásný, tak je to právě zde a
pak vyrazíme na jih, do Swansea.
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den Vydáme se na průzkum poloostrova Gower - divocí, chundelatí
koníci, romantické pláže, divoké útesy, vřesem porostlé planiny, megalitické
památky a písečné duny uchvátí každého návštěvníka. Prohlídku začneme
z nejzápadnějšího místa poloostrova z Rhossili, kde se z travnatých útesů
budeme kochat výhledy na 6 km dlouhou pláž a po útesech porostlými
voňavými hlodáši se vydáme k mysu Worms Head přístupného toliko za
odlivu.
Poté si v Parkmill Gower Heritage Centre prohlédneme 800 let starý vodní
mlýn, zvířátka za humny a svezeme se v „pravěké“ lodičce Coraclu. Odtud
vyrazíme pěšmo do zátoky Three Cliffs Bay, jedné z nejkrásnějších v Británii
– písečné duny, rozlehlá pláž, nádherné údolí s bublajícím potůčkem a ruinou
hradu nad ním.
Ubytování v hostitelských rodinách.
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Llanberis

Snowdon
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vláček na Snowdon

Irsko - ubytovaní na trajektu - Dublin, Mohérové útesy, Burren, Bunratty Castle, Adare
Irsko - Nejzápadnější výběžek evropské civilizace, nádherná
příroda a keltské památky, divoké pobřeží a písečné pláže,
smaragdová jezera, romantické hrady, pevnosti a kláštery,
stovky jezer a řek, stále živé legendy, fantastická atmosféra
v místních hospůdkách a příjemní lidé.

rukopisem křesťanské Evropy, živá obchodní třída Grafton Street, milovníci
literatury si nenechají ujít rodný dům G.B.Showa. V případě času a zájmu
prohlídky palírny Jameson.
Odpoledne nás uvítá Newgrange/Knowth - věhlasný megalitický komplex,
který nechybí na seznamu Unesco.
Večer se nalodíme na trajekt, přeplujeme do Walesu, noční přejezd do
Londýna.

Program:

9. den V Londýně si užijeme věci obvyklé a možná tam objevíme i něco
nového...Ve večerních hodinách nabereme směr Praha

1. den V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie

10. den Když k nám bude Štěstěna příznivá, do ČR se navrátíme v odpoledních
hodinách.

2. den Zastávka ve francouzském Bayeux, katedrála, tapisérie zachycující
bitvu u anglického Hastings z roku 1066 n.l. Odpoledne příjezd do Cherbourg,
nalodění na trajekt, kolem 18 hod vyplutí směr Irsko
Ubytování v kajutách.
3. den Kolem poledne vylodění v irském Rosslare, návštěva Rock of Cashel
– nejfotogeničtější klášterní komplex v Irsku vypínající se na čedičové skále,
v Cahiru se potěšíme půvabnou Swiss Cottage – rustikální stavba známého
architekta Johna Nashe a přejedeme do NP Killarney, kde se ubytujeme.
Ubytování v hostelu v Killarney
4. den Ráno začneme objevovat krásy NP Killarney – ruiny františkánského
opatství Muckross Abbey z 15. století, Ross Castle, při vycházce mezi jezery k
Meeting Waters se budeme kochat nádhernou přírodou, poté přejedeme na
nádhernou vyhlídku Ladies´View, kde budeme mít vše jako na dlani
Ring of Kerry – okružní výlet na poloostrov
Ubytování v hostelu v Killarney
5. den Adare - zastávka v jedné z nejhezčích irských vesnic s doškovými
chaloupkami
Bunratty Castle - nejzachovalejší středověký hrad v Irsku z 15. stol. a skanzen
na okolních pozemcích hradu - ukázka života na irském venkově v 18.-19. stol.
(doškové chaloupky, dělnické domky, vesnická a georgiánská architektura)
Ubytování v hostelu v okolí Burrenu.

Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

8 dnů / 4 noci

kajuty / hostel / hotel

11.190 Kč

9 dnů / 5 nocí

kajuty / rodiny / hostel / hotel

12.290 Kč

10 dnů / 6 nocí

kajuty / rodiny / hostel / hotel

13.390 Kč

Rock of Cashel

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, v kajutách ubytování bez
stravy, v hotelu / hostelu ubytování se snídaní, v rodinách ubytování s plnou penzí, průvodce,
trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP + EUR, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Možnost ubytování v hostitelských rodinách v Irsku.

6. den Cliffs of Moher – nejvyšší útesy v Evropě mající přes 200 m a padající
kolmo do Atlantického oceánu, podle počasí procházka po útesech po snídani
odjedeme směr západní pobřeží a navštívíme Burren - tajuplná krajina plná
kamenů - pokroucených vápencových útvarů, holé skalnaté návrší plné děr,
botanicky zajímavá oblast, prehistorické památky Poulnabrone Dolmen nejzachovalejší dolmen v Irsku, kamenný hrob, nejfotografovanější pravěká
památka v Irsku.
Ubytování v Dublinu

Dublin

7. den Wicklow Moutains - v minulosti tradiční útočiště lapků a také
poutníku, kteří hledali klid v duši v posvátném Glendaloughu, komplexu
klášterů založeného sv. Kevinem v šestém století nacházející se v jednom
z nejmalebnějších jezerních údolí v Irsku, v panském sídle Powerscourtu
nás okouzlí krása proslulých tamních viktoriánských zahrad s japonskou
zahradou, ba i psí hřbitov je k vidění. Na rozloučenou nás čeká Powerscourt
Waterfall se svými 130 metry nejvyšší v Irsku
Ubytování v Dublinu.
8. den Dopoledne strávíme v Dublinu, kde si prohlédneme hlavní dublinské
atrakce – Trinity College s proslulou Book of Kells, nejstarším dochovaným
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Glendalough
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Irsko + Severní Irsko - Dublin, Bushmills, Giant’s Causeway, Ballintoy, ostrov Rathlin
Málo navštěvovaná místa, ale o to krásnější příroda. Budete
unešeni z Giants Causeway a procházkou po útesech.

Program:
1. den V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den Brzy ráno přeplujeme La Manche a po obědě dorazíme do Liverpoolu,
kde nás přivítá muzeum Beatles, projdeme si St. Mathews street, kde býval
legendární klub Cavern Club, prohlédneme Albert´s Docks.
Večer se ubytujeme v Liverpoolu.
3. den Cestou do přístavu v Holyhead se zastavíme ve známém velšském
viktoriánském letovisku LLandudnu - kolonáda podél 3 km dlouhé pláže,
zábavní molo vybíhající 666 m do moře, nádherné výhledy z 207 m vysokého
útesu Great Orme, to vše potěší každého návštěvníka - mezi nimi byl i Lewis
Carrol, který jisté slečně Alici zde vyprávěl jímavé příběhy a Alenka v říši
divů byla na světě. Poté navštívíme městečko s nejdelším názvem na světě
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantisiliogogogoch. V cca 14
hod se přeplavíme do Irska.
Večer se ubytujeme v hostelu v Dublinu.
4. den Dopoledne si prohlédneme hlavní dublinské atrakce – Trinity College
s proslulou Book of Kells, nejstarším dochovaným rukopisem křesťanské
Evropy, živá obchodní třída Grafton Street a ctitelé pěnivého moku si dozajista
nenechají ujít prohlídku muzea v pivovaru Guinness (shlédnutí výrobního
procesu výroby piva), milovníci literatury zase rodný dům G. B. Showa. V areálu
klášteru Monasterboice si prohlédneme dva nejhezčí z vysokých křížů v Irsku
z 12. století a nejvyšší, 40m válcovou věž, krátce se zastavíme v Belfastu, kde
si vyfotíme unikátní royalistické nástěnné malby
Ubytování v hostelu v Severním Irsku.
5. den Nový den přivítáme a radost si uděláme v nejstarší palírně whiskey na
světě Old Bushmills Distillery, bystře si prohlédneme nejpůsobivější trosky
hradu Dunluce Castle na celém severním pobřeží a pak svižným krokem
vyrazíme k jednomu z přírodních divů světa Obrovu Schodišti – Giant´s
Causeway, kde se najednou ocitneme v jiném světě – světě 60 milionů let
starých čedičových sloupů, kterých je cca 37 000 a po těchto dechberoucích
útesech dojdeme zpět k našemu ubytování.
Ubytování v hostelu v Severním Irsku.

nás okouzlí krása proslulých tamních viktoriánských zahrad s japonskou
zahradou, ba i psí hřbitov je k vidění. Na rozloučenou nás čeká Powerscourt
Waterfall se svými 130 metry nejvyšší v Irsku
Ubytování v Dublinu.
Ubytování v hostelu v Dublinu
8. den ranní trajekt z Dublinu do Holyheadu
Chester - město ležící na hranicích Anglie a severního Walesu, jedno
z nejpozoruhodnějších měst se středověkými hradbami a černobílými
hrázděnými domy
Večer ubytování v Oxfordu
9. den Oxford – sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu,
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny,
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo
návštěva nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum.
Ve večerních hodinách odjezd do Doveru, přeprava trajektem.

Giant‘s Causeway

10. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Počet dnů / počet nocí

Typ ubytování

Cena

8 dnů / 4 nocí

hostel

10.590 Kč

9 dnů / 5 nocí

hostel

11.390 Kč

10 dnů / 6 nocí

hostel

12.390 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování se snídaní,
průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti
STORNU zájezdu.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit), strava

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.
výhled z terasy hostelu

6. den Pravou Irskou kávu si dáme v zajímavém přístavu a oblíbeném
místě umělců Ballintoy, pak odvážnější z nás se pohoupají ve výšce 25m
na provazovém, 20m dlouhém mostě, vedoucím na ostrov Carrick-a-rede
Island – vyhledávaného lovci lososů, v živém přístavu Ballycastle se nalodíme
na loď a vydáme se na průzkum ostrova Rathlin Island, kde budeme bloumat
mezi kamennými ruinami pozůstatků z dřevních časů i doby kamenné. Z Bull
Pointu se pokocháme pohledy na divoké útesy a ptačí rezervaci.
Ubytování v hostelu v Dublinu.
7. den Wicklow Moutains - v minulosti tradiční útočiště lapků a také
poutníku, kteří hledali klid v duši v posvátném Glendaloughu, komplexu
klášterů založeného sv. Kevinem v šestém století nacházející se v jednom
z nejmalebnějších jezerních údolí v Irsku, v panském sídle Powerscourtu
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Dublin

Ostrov Man + Lake District - Douglas, Snaefell, Windermere, Londýn
Představíme vám malebná městečka, pusté pláže, čtyřrohé
ovce, ale i místa legendárního motoristického závodu TT.

Počet dnů / počet nocí

Program:

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování se snídaní,
průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti
STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu,
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny,
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup
na věž kostela St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí
nebo návštěva Natural Museum
Ubytování v hotelu na cestě do Liverpoolu.

8 dnů / 5 nocí

Typ ubytování
hostel / hotel / penzion

Cena
11.690 Kč

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit), strava

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

3. den ranní /dopolední prohlídka Liverpoolu, nalodění na trajekt na ostrov
Man
Douglas – hlavní město ostrova, atmosféra starobylé Anglie s tramvajemi
tahanými koňským spřežením
Ubytování v penzionu na ostrově Man.

ostrov Man - Douglas

4. den po snídani v penzionu strávíme celý den na ostrově Man, již od rána
začneme odhalovat tajemství a atrakce tohoto neznámého ostrova - stáda
čtyřrohých ovcí, zapadlé vesničky, krásné pláže kde není nikoho, již tradičně
podnikneme tříhodinovou vycházku po útesech z nejjižnějšího cípu ostrova.
Budeme-li mít štěstí, uvidíme i Manx Cats, místní plemeno koček bez ocásku.
Za den poznáme víceméně vše, co tento ostrůvek nabízí.
Ubytování v penzionu na ostrově Man.
5. den S Manem se rozloučíme výstupem na nejvyšší horu ostrova Snaefell,
poslední nákupy v Douglasu a odpoledne odplujeme z ostrova, ubytujeme
se v hostelu v oblasti Lake District.
6. den Nádheru Lake District si vychutnáme při výstupu na proslavenou horu
Old Man of Conninston, tyčící se nad stejnojmenným jezerem, proslaveného
románem Arthura Ransoma Amazonky a Vlaštovky nebo nádherným trekem
Five Cat Bells nad jezerem Derwent Water do Keswicku, odpolední přesun
k Londýnu.
Ubytování v hotelu / hostelu na cestě do Londýna.

ostrov Man - čtyřrohá ovce

7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall
kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy),
přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci
(oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar
Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
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USA - New York - socha Svobody, Central Park, Manhattan, Broadway
Big Apple, Melting Pot, město které nikdy neusíná a mnoho
jiných přízvisek. Ano, to vše je New York, město, které se
pro miliony imigrantů stalo symbolem, příslibem nového,
lepšího života, bylo prvním přístavem svobody po příjezdu
do Nového Světa.

6. den Skály, divoká příroda - ano, stále jsme na Manhattanu, kde na severním
cípu ostrova navštívíme “Cloisters “ – opatství, kde se nacházejí sbírky
středověkého umění, poté si prohlédneme komplex slavné Kolumbijské
University, kde se uděluje prestižní Pulitzerova novinářská cena, skvosty
umělecké budeme oblibovat v Metropolitním Muzeu a pak se budeme
procházet nad ulicemi Manhattanu po pěší zóně High Lines, vzniklé na trati
nadzemní dráhy a v podvečer nabereme směr Evropa.

Program:

7. den Přílet do ČR

1. den V ranních hodinách opustíme naši Matičku stověžatou a vzlétneme
vstříc našemu dobrodružství v Novém Světě. Ubytujeme se a v případě
dostatku sil a zájmu necháme na sebe působit neopakovatelnou atmosféru
rozzářeného Times Square
2. den Dopoledne začneme objevovat krásy Manhattanu na 42nd street
s nejkrásnějšími mrakodrapy ve stylu Art Deco, jimž vévodí Chrysler Building
z r. 1930 , The News Building si zahrál ve filmech o Supermanovi, dále nás
čeká majestátná budova nádraží Grand Central Terminal a zapózujeme před
komplexem budov OSN. Atmosféru noblesy let třicátých nasajeme v hotelu
Waldorf Astoria a přes slavnou nákupní tepnu 5th Avenue dojdeme
k Rockefeller Center – prvního zábavního komplexu na světě, odpoledne pro
milovníky umění návštěva Museum of Modern Art se sbírkami děl Picassa,
Mattise, Van Gogha, Andy Varhola a den zakončíme v Century 21, outletovém
ráji všech Shoppingloverů

Počet dnů / počet nocí
7 dnů / 5 nocí

Typ ubytování

Cena

hotel / hostel

od 30.000 Kč

CENA ZAHRNUJE: letenku Praha – New York a zpět, 5 x ubytování se snídaní, průvodce,
pojištění kromě pojištění STORNA
CENA NEZAHRNUJE: vstupné, kapesné, jinou stravu než snídaně, pojištění proti STORNU

Manhattan

Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

3. den Ráno nás zastihne v Natural History Museum, zpopularizované filmem
“Noc v muzeu”, při procházce v Central Parku natrefíme na egyptský obelisk,
sousoší Alenky v říši divů, romantický Rainbow Bridge a Strawberry Fields plácek věnovaný památce Johna Lennona, zastřeleného před svým domem
Dakota House, kde vzpomeneme jeho památky … Odpoledne strávíme
na 34. street s proslulým obchodním domem Macy’s, Madison Square Garden
a nejslavnějším mrakodrapem Empire State Building, z kterého v podvečer
budeme pozorovat rozsvěcující se Manhattan
4. den V Soho nás zaujme architektura unikátních budov s litinovými
fasádami a množství značkových obchodů, poté nás přivítá proslulý China
Town, na oběd se stavíme v Little Italy, poté si vyfotíme nejpitoresknější
mrakodrap “Žehličku“ - Flatiron Building, v r. 1905 nevyšší to budovu
na světě. Odpoledne si vyjedeme lodí okolo celého Manhattanu, kde si
fotografové opravdu přijdou na své, večer opět budeme na Manhattan shlížet
z ptačí perspektivy, tentokráte ze střechy Rockefeller Centre
5. den Přivstaneme si, abychom si užili Sochy Svobody - jednoho ze symbolů
NYC bez davů, poté na Ellis Island si prohlédneme zajímavé muzeum
Imigrace, projdeme se pěší kolonádou k Freedom Tower, nástupkyni
neblahých “Dvojčat”, s 541 m výšky nové to dominanty Manhattanu, přes
Wall Street dojdeme k starému přístavu, kde se občerstvíme na molu 17 Pier 17 a pak hurá na Brooklyn Bridge, nejznámější most NY. Závěr dne nás
čeká v Greenwich Village, kde na Washington Square si zahrajeme šachy
či na piáno, vyfotíme si dům, kde se natáčel seriál “The Friends” a odjedeme
do Brooklynu, odkud se budeme kochat výhledy na zářící Manhattan a kdo při
síle bude, na muziku do klubu v Greenwich Village si zaskočí.

32
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Brooklyn Brigde

Vyzkoušejte kvalitní a oblíbené kurzy angličtiny a zároveň
relaxujte v krásném prostředí lázeňského městečka
Margate.

Program:
1. den V podvečerních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie
2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie
V případě času krátká zastávka v zátoce Sandwich Bay – přírodní rezervace,
procházka přírodou
Margate – krásné přímořské letovisko s písečnými plážemi nacházející se na
jihozápadním pobřeží Velké Británie, v oblasti Kent - prohlídka městečka –
hlavní třída Marine Terr, Tudor House, náměstí, větrný mlýn a kostel
Ve večerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami, ubytování v Margate
3. den dopoledne výuka
Canterbury - hlavním lákadlem je místní katedrála z konce 11. století, kde
byl r. 1170 zavražděn arcibiskup Tomáš Becket, poté byl kanonizován a již
od středověku směřovaly do Cantebury davy poutníků poklonit se památce
tohoto světce, v současnosti je vyhledávanou turistickou atrakcí – vždyť
Canterbury je druhým nejnavštěvovanějším městem v Anglii
Chilham - vesnička s pravým anglickým duchem, řada překrásných
tudorovských staveb
Ubytování v hostitelských rodinách
4. den dopoledne výuka
Leeds Castle - již pohled na něj nás naplní radostí – rozkládá se na dvou
ostrovech uprostřed jezera, vypadajíc spíše jako hrad z pohádek, než obranná
pevnost. Původně normanský hrad byl přestaven na počátku 20. století, nyní
slouží ke komerčním účelům, ale my si užijeme zejména rozlehlého parku a
nádherných zahrad, voliér s exotickým ptactvem, také nesmíme zapomenout
stavit se v Muzeu psích obojků a kdo má pro strach uděláno, zajde si do
místního znamenitého bludiště s východem přes magickou jeskyni
Ubytování v hostitelských rodinách

Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak se nasměřujeme k Westminster
Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele jsou korunováni panovníci Anglie,
poté projdeme nádherným St. James Park k sídlu panovníku Buckingham
Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník „Královny Matky“ a dojdeme
na Trafalgar Square, kde Angličané vítají nový rok, milovníci výtvarného
umění si přijdou na své v National Gallery, hned za rohem se ocitneme v
samém centru zábavy ve West Endu na Leicester Square, které je vstupní
branou do Čínské čtvrti a Soho, kterým projdeme do Meky „shopping loverů“
na Oxford Street, ti, kteří baží po vědění si přijdou na své v nedalekém British
Museum, kde se nachází historické sbírky všeho odevšad, tento hektický den
pak dovršíme projížď kou lodí po Temži
Ve večerních hodinách přeprava do Francie

A
NK
VI 17
NO 20

Margate - jazykový kurz

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

12 / 3

8.990 Kč

8 dnů / 5 nocí

16 / 4

10.290 Kč

Eastbourne
Margate

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Objevte krásy Kentu

a užijte si pobytu u moře!
Margate

5. den dopoledne výuka
Rochester - historické město ležící v ústí řeky Medway, místní hrad se pyšní
nejvyšším donjonem v Anglii, překrásná katedrála z r. 1088
Reculver - původní římská pevnost Regulbium, dnes ruiny normanského
kostela St. Mary, zachovalé dvě věže slouží jako navigační bod pro lodě
Ubytování v hostitelských rodinách
6. den dopoledne výuka
St. Margaret‘s at Cliffs - promenáda a pláž mezi bílými útesy
Dover - významné přístavní město se středověkým hradem postaveným
Jindřichem II. ve 12. stol., které leží mezi strmými bělostnými útesy
Ubytování v hostitelských rodinách
7. den Celodenní prohlídka centra hlavního města, procházka kolem
nejvýznamnějších památek
City of Westminster - hned po ránu se na Londýn podíváme z ptačí
perspektivy z London Eye (135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný
výhled na celý Londýn), přes Westminster Bridge se vydáme k budovám

c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Margate- škola
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Margate

3333

Místo, které bylo dříve velmi vyhledávané většinou českých
studentů, dnes již za zenitem své nedávné slávy.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá
královská observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka
4,5miliardy let starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky
lodí od prvních až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. admirála
Nelsona z bitvy u Trafalgaru), interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní
akademie). Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands
(průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze
vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní),
přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II.
světové války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže.
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Ubytování v hostitelských rodinách v Hastings.
3. den dopoledne výuka
Hastings - historické přímořské letovisko, Old Town, zřícenina hradu
s projekcí filmu o bitvě u Hastings, Pašerácké jeskyně, Sea Life Centre –
podmořská akvária, Rybářské muzeum s výstavou fotografií zachycující
život v Hastings převážně v minulém století, stanice Pobřežní hlídky, molo,
promenáda
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Eastbourne – prohlídka přímořského letoviska, pobřežní promenády,
oblázkové pláže a mola
Seven Sisters + Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem,
cca 3 km dlouhá procházka po útesech kolem dvou historických majáků,
výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters, v případě času a chuti
prodloužení procházky o meandry říčky Cuckmere
Ubytování v hostitelských rodinách.

pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
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Hastings - jazykový kurz

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

12 / 3

9.390 Kč

8 dnů / 5 nocí

12 / 3

10.290 Kč

8 dnů / 5 nocí

16/ 4

10.690 Kč

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

11.690 Kč

9 dnů / 6 nocí

20 / 5

11.990 Kč

Hastings

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Možnost zkrácení výuky o 1 lekci

denně - sleva až 250kč.

Rye - hrad

5. den dopoledne výuka
Leeds Castle – návštěva jednoho z nejkrásnějších vodních hradů Anglie,
zahrady a park, muzeum psích obojků, ptačí voliéry, přírodní bludiště
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Rye - jedno z nejpůvabnějších městeček v Anglii s dlážděnými uličkami
a hrázděnými domky, zřícenina hradu, městské hradby. Možnost návštěvy
krásné písečné pláže Camber Sands
Volno v Hastings
Ubytování v hostitelských rodinách.
7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
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Leeds Castle
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Hastings

Alternativa pro příznivce Hastings, kvalitní ubytování,
dobrá výuka. Škola v blízkosti centra, příjemná atmosféra.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá
královská observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka
4,5miliardy let starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky
lodí od prvních až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např.
admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru), interaktivní výstava a Royal Naval
College (námořní akademie). Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější
čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canary
Wharf ).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze
vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní),
přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II.
světové války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže.
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne.
3. den dopoledne výuka
Eastbourne – prohlídka přímořského letoviska, pobřežní promenády,
oblázkové pláže a mola
Seven Sisters + Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem,
cca 3 km dlouhá procházka po útesech kolem dvou historických majáků,
výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters, v případě času a chuti
prodloužení procházky o meandry říčky Cuckmere
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Hastings - historické přímořské letovisko, Old Town, zřícenina hradu s projekcí
filmu o bitvě u Hastings, Pašerácké jeskyně, Sea Life Centre – podmořská
akvária, Rybářské muzeum s výstavou fotografií zachycující život
v Hastings převážně v minulém století, stanice Pobřežní hlídky, molo,
promenáda
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den dopoledne výuka
Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny
Boleynové, druhé ze šesti manželek Jindřicha VIII., expozice o životě
v 15. a 16. stol., voskové figuríny slavných osobností oblečené do dobových
kostýmů (Jindřich VIII. a jeho manželky, kardinál Wolsey, Sir Thomas More
a další), unikátní sbírka modelů domečků znázorňující život anglického
venkova od středověku až do viktoriánské doby, v okolí hradu nádherné
zahrady v italském nebo renesančním stylu s fontánami a potůčky, přírodní
a vodní bludiště
Ubytování v hostitelských rodinách.

c e s t o v n í

k a n c e l á ř

6. den dopoledne výuka
Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst,
kulturní, umělecké a sportovní centrum celé jižní Anglie, Royal Pavilion královský palác v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých uliček, Sea
Life Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel
se žraloky, Palace Pier - přístavní molo a pobřežní promenáda, oblázková pláž
Ubytování v hostitelských rodinách.
7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Počet dnů / počet nocí
Počet lekcí / počet výuk. dnů
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Eastbourne - jazykový kurz

Eastbourne

Cena

6 dnů / 3 noci

4/1

7.590 Kč

7 dnů / 4 noci

12 / 3

9.190 Kč

8 dnů / 5 nocí

12 / 3

10.190 Kč

8 dnů / 5 nocí

16/ 4

10.490 Kč

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

11.390 Kč

9 dnů / 6 nocí

20 / 5

11.690 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Eastbourne - škola
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Beachy Head

3535

Námi velmi doporučované město, kvalitní ubytování
v klidných a bezpečných lokalitách v okolí Brightonu,
kvalitní výuka, velké možnosti nákupů.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku,
procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá královská
observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 4,5miliardy let
starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky lodí od prvních
až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy
u Trafalgaru), interaktivní výstava a Royal Naval College (námořní akademie).
Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem
jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes symbol
Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové války
HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující život
námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme zakončit
vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Brightonu.
3. den dopoledne výuka
Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní,
umělecké a sportovní centrum celé jižní Anglie, Royal Pavilion - královský palác
v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých uliček, Sea Life Centre - akvária
s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Palace Pier přístavní molo a pobřežní promenáda, oblázková pláž
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Portsmouth - námořní základna Velké Británie, historické doky s budovami z 18.
stol., Královské námořní muzeum, historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda
Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná válečná loď
na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.). Návštěva jedné z lodí.
Ubytování v hostitelských rodinách.

7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower)
a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků,
místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall kolem
Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy), přes
Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci (oficiální
sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square
s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či
Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, na Leicester
Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Gardens
(kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

Křídové útesy

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů
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Brighton - blízké okolí - jazykový kurz

Cena

6 dnů / 3 noci

4/1

7.990 Kč

7 dnů / 4 noci

12 / 3

9.790 Kč

8 dnů / 5 nocí

12/ 3

10.790 Kč

8 dnů / 5 nocí

16 / 4

11.190 Kč

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

12.290 Kč

9 dnů / 6 nocí

20 / 5

12.690 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Portsmouth - Victory

5. den dopoledne výuka
Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny Boleynové,
druhé ze šesti manželek Jindřicha VIII., expozice o životě v 15. a 16. stol., voskové
figuríny slavných osobností oblečené do dobových kostýmů, unikátní sbírka
modelů domečků znázorňující život anglického venkova od středověku až do
viktoriánské doby, v okolí hradu nádherné zahrady v italském nebo renesančním
stylu s fontánami a potůčky, přírodní a vodní bludiště
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Seven Sisters + Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, cca
3 km dlouhá procházka po útesech kolem dvou historických majáků, výhled
na nejznámější bílé útesy Seven Sisters, v případě času a chuti prodloužení
procházky o meandry říčky CuckmereVolno v Brightonu
Ubytování v hostitelských rodinách.
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Brighton - Royal Pavilion

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Brighton - pier

Užijeme si poklidné atmosféry tohoto univerzitního města,
velkého rivala Oxfordu, a to nejen při věhlasném závodu
osmiveslic, který se koná již 160 let.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, transit SRN, Francie
2. den V ranních hodinách trajekt do Velké Británie
Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii, prohlídka
historického centra a procházka kolem starobylých univerzitních kolejí (možnost
návštěvy jedné z nich); v případě pěkného počasí možnost plavby po malebné říčce
Cam, která protéká centrem podél proslavených„college backs“
Ubytování v hostitelských rodinách v Cambridge
3. den Norwich - středověké město v hrabství Norfolk často považováno
za jedno z nejzachovalejších měst v Británii; dominantu města tvoří hradní
muzeum a okázalá katedrála z bílého kamene z 11 století; muzeum místní
proslavené hořčice Colman´s
The Broads - projížďka národním parkem, romantickou krajinou, protkanou
říčkami, umělými průplavy a opuštěnými větrnými mlýny
Great Yarmouth – původem důležitý rybářský přístav je dnes oblíbeným
přímořským letoviskem v ústí řeky Yare a láká hlavně svými písečnými plážemi;
město proslavily návštěvy Daniela Defoa a Charlese Dickense, kteří jeho
dobrodružnou atmosféru zachytili ve svých románech
Ubytování v hostitelských rodinách v Cambridge
4. den Pobřeží severního Norfolku – výlet do vyhlášené oblasti výjimečné
přírodní krásy East Anglia;
Hunstanton Cliffs - impozantní tříbarevné pískovcové a křídové útesy, písečné
pláže, zátoky
Caley Mill – možnost zastávky v provoněných levandulových zahradách, oblasti,
která je největším producentem levandule
Blakeney – malebná pobřežní vesnička, kde v písečných dunách a mokřinách žije
kolonie 500 místních tuleňů a mořského ptactva
Ely – zastávka u velkolepé katedrály z 11. století, známé jako Loď v bažinách pro
viditelnost jejich věží z velké vzdálenosti, jež tvoří dominantu nížinné mokřinné
oblasti nazývané Fens
Ubytování v hostitelských rodinách v Cambridge

sestávajícím se ze tří impozantních oblouků, které nemají v této podobě předchůdce
ani následníka
Ubytování v hostitelských rodinách v Cambridge
7. den v ranních hodinách odjezd na celodenní prohlídku Londýna
City of Westminster (Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall,
Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus), odpoledne možnost návštěvy
vybraného muzea (Britské muzeum, Národní galerie, Natural History Museum,
Science Museum apod.) nebo přejezd do čtvrti:
City of London - procházka a možnost návštěvy památek ve známé londýnské čtvrti
(St. Paul’s Cathedral, Tower of London, Tower Bridge, Monument to the Great Fire,
křižník Belfast)
Ve večerních hodinách odjezd na trajekt do Francie
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Cambridge - blízké okolí - jazykový kurz

8. den V odpoledních hodinách návrat do ČR
Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

6/2

10.390 Kč

7 dnů / 4 noci

9/3

10.790 Kč

8 dnů / 5 nocí

6/2

11.390 Kč

8 dnů / 5 nocí

9/3

11.790 Kč

Cambridge - škola

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Využíváme pouze bezpečné autobusy,
viz strana 48.

Sandringham

5. den dopoledne 9:00 – 13:00 výuka
Sandringham – oblíbené venkovské sídlo s překrásnou rozlehlou zahradou je
soukromou residencí královské rodiny od r. 1862 a veřejnosti bylo zpřístupněno
v r. 1977; expozice královských motorových vozidel
Ubytování v hostitelských rodinách v Cambridge
6. den dopoledne 9:00 – 13:00 výuka
Framlingham Castle – malá vesnička na kopci s mohutným hradem z 12. století
byla po staletí důležitým strategickým bodem hrabství Suffolk; Marie I, dcera Jindřicha
I, zde pobývala v roce 1553 těsně předtím, než se stala anglickou královnou
Southwold – přímořské tržní letovisko, o kterém se traduje, že je takřka nedotčené
civilizací; typické molo na promenádě s barevnými plážovými domky láká
k procházkám
NEBO
Peterborough – živé město na řece Nene je místem s největší koncentrací italských
přistěhovalců; městu vévodí normanská katedrála známá západním křídlem,

c e s t o v n í
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Cambridge - Kings College

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Hunstanton Cliffs

3737

Příjemná atmosféra města s přátelskými rodinami a kvalitní
výukou. Ty nejhezčí památky v okolí Oxfordu.

Program:
1. den V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich – předměstí Londýna známe po celém světě díky nultému
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory
k Maritime Museum (námořní museum – ukázky lodí od prvních až po
nejmodernější), Royal Naval College (námořní akademie). Odtud možno
dojít pěšky tunelem pod Temží na ostrov Isle of Dogs.
Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd
kolem jedné z nejvyšších budov Londýna (Canary Wharf )
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes
zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku HMS Belfast, výhled na
nejmodernější stavby podél Temže. Den můžeme zakončit vyhlídkovou
jízdou lanovkou přes Temži.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna.
3. den dopoledne výuka
Oxford – sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu, pěší okruh
kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny, promoční
síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné z univerzitních
kolejí – New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup na věž kostela St.
Mary’s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Windsor Castle – největší a nejdéle obývaný zámek na světě a nejvýznamnější
oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem
Windsor – dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy,
Eton – procházka městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole Eton
College.
Ubytování v hostitelských rodinách.

Blenheim Palace – úchvatné zahrady, rodiště sira Winstona Churchilla
Ubytování v hostitelských rodinách.
7. den Celodenní prohlídka centra hlavního města, procházka kolem
nejvýznamnějších památek
City of Westminster – hned po ránu se projedeme na London Eye (135 m
vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), pak se vydáme
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak
se nasměřujeme k Westminster Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele
jsou korunováni panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park
k sídlu panovníku Buckingham Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník
„Královny Matky“ a dojdeme na Trafalgar Square, kde Angličané vítají nový
rok, milovníci výtvarného umění si přijdou na své v National Gallery, hned
za rohem se ocitneme v samém centru zábavy ve West Endu na Leicester
Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, kterým projdeme do
Meky „shopping loverů“ na Oxford Street, ti, kteří baží po vědění si přijdou
na své v nedalekém British Museum, kde se nachází historické sbírky všeho
odevšad, tento hektický den pak dovršíme projížď kou lodí po Temži
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.
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Oxford - jazykový kurz

Stratford upon Avon

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

9/3

10.290 Kč

8 dnů / 5 nocí

12 / 4

11.890 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Stratford - Motýlí farma

5. den dopoledne výuka
Stratford upon Avon – malebné historické městečko, rodiště Williama
Shakespeara, hrázděné domy ze 16. a 17. stol., památky na slavného rodáka,
návštěva jeho rodného domku, procházka městem. Návštěva Motýlí farmy –
největší anglický motýlí ráj, objevte mnoho z nejkrásnějších světových motýlů
v exotickém prostředí tropických květů s vodopády a rybami naplněnými
bazény. Naleznete zde i největší sbírku živého hmyzu v Evropě, pozorujte
fascinující a neobyčejné brouky, kudlanky, obří stonožky, šneky, krabi,
pavouky a další.
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Cotswolds – Bourton on the Water – romantický kraj středověkých
kamenných vesniček, vápencová kopcovitá krajina s pastvinami, návštěva
jedné z vesnic s unikátní architekturou – domy ze zlatohnědého kamene se
střechami z kamenných tašek

38
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Warner Bros. Studio - Harry Potter

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Windsor Castle

Lepší varianta pro skupiny poptávající výuku v Oxfordu,
přátelské rodiny a dobrá škola.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu, pěší okruh
kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny, promoční
síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné z univerzitních
kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup na věž kostela
St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo návštěva
nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum,
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Stratford upon Avon.
3. den dopoledne výuka
Cotswolds – Bourton on the Water - romantický kraj středověkých
kamenných vesniček, vápencová kopcovitá krajina s pastvinami, návštěva
jedné z vesnic s unikátní architekturou - domy ze zlatohnědého kamene se
střechami z kamenných tašek
Blenheim Palace - rozsáhlý barokní palác ze začátku 18. stol., rodiště Winstona
Churchilla, park se zahradami, vodními terasami, arboretem a keřovým bludištěm
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Coventry - nejen zástupci mužského pohlaví se pokochají historickými
i moderními automobily v Coventry Transport Museum. Nadšenci si
mohou v simulátoru nejrychlejšího auta na světě ThrustSSC vyzkoušet
rychlost přes 700mph! Ve středověkém klenotu města Coventry- St Mary’s
Guildhall se přesuneme do doby, kdy zde byla vězněna Mary Queen of Scots,
a nezapomeneme ani na působivé ruiny Coventry Cathedral
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den dopoledne výuka
Great Malvern - vyhlášené lázně v době viktoriánské Anglie díky léčivému
prameni Ann‘s Well, který zde vyvěrá dodnes.
Malvern Hills - procházka chráněnou krajinnou oblastí, cesta napříč geoparkem
vás dostane v čase až 500 mil. let do historie země. Dramatická krajina,
ekologické, historické a kulturní bohatství dělá krajinu unikátní. Staré žulové
kopce se zvedají z nížiny podél řeky Severn a jejich 15 km dlouhá siluleta upoutá
i z dálky. Výstup na nejvyšší kopec pohoříčka Malvern Hills - Worcestershire
Beacon (425 m), odkud jsou nádherné výhledy do šesti hrabství.
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Stratford upon Avon - malebné historické městečko, rodiště Williama
Shakespeara, hrázděné domy ze 16. a 17. stol., památky na slavného rodáka,
návštěva jeho rodného domu, procházka městem, návštěva Motýlí farmy největší anglický motýlí ráj, objevte mnoho z nejkrásnějších světových motýlů
v exotickém prostředí tropických květů s vodopády a rybami naplněnými
bazény. Naleznete zde i největší sbírku živého hmyzu v Evropě, pozorujte
fascinující brouky, kudlanky, obří stonožky, šneky, kraby, pavouky a další.
Ubytování v hostitelských rodinách.
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7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
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Stratford Upon Avon - jazykový kurz

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.
Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

8/2

10.490 Kč

7 dnů / 4 noci

12 / 3

11.290 Kč

8 dnů / 5 nocí

12 / 3

12.390 Kč

8 dnů / 5 nocí

16 / 4

13.190 Kč

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

14.390 Kč

9 dnů / 6 nocí

20 / 5

14.990 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Blenheim Palace

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Stratford Upon Avon

Stratford - řeka Avon

3939

Na dohled Londýna, ale bez stresu a záporů velkoměsta.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá
královská observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka
4,5miliardy let starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky
lodí od prvních až po nejmodernější, výstava námořních uniforem (např.
admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru), interaktivní výstava a Royal Naval
College (námořní akademie). Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější
čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canary
Wharf ).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze
vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní),
přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II.
světové války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže.
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna.
3. den dopoledne výuka
Aylesbury – program v blízkém okolí - projížďka lodí po Grand Union Canal
(nízké zastřešené lodě) nebo procházka v Chiltern Hills
Ubytování v hostitelských rodinách.

panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
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Londýn - blízké okolí - jazykový kurz

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

12 / 3

11.390 Kč

8 dnů / 5 nocí

12 / 3

12.590 Kč

8 dnů / 5 nocí

16 / 4

13.190 Kč

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

14.490 Kč

9 dnů / 6 nocí

20 / 5

15.100 Kč

Camden Town

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

4. den dopoledne výuka
Windsor Castle - největší a nejdéle obývaný zámek na světě a nejvýznamnější
oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem
Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy,
Eton – procházka městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole Eton
College
Ubytování v hostitelských rodinách.

radnice, Shard

5. den dopoledne výuka
Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu, pěší okruh
kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny, promoční
síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné z univerzitních
kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup na věž kostela
St. Mary´s Church, odkud je krásný výhled na město i okolí nebo návštěva
nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum,
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Volné odpoledne
Ubytování v hostitelských rodinách.
7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
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Greenwich - observatoř
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katedrála Sv. Pavla

Velmi kvalitní výuka uspokojující i náročné požadavky,
vhodné spíše pro starší a samostatné studenty.

Počet dnů / počet nocí
8 dnů / 5 nocí

12 / 3

10.990 Kč

Program:

8 dnů / 5 nocí

16 / 4

11.290 Kč

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

12.390 Kč

9 dnů / 6 nocí

20 / 5

12.990 Kč

1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Torquay – lázeňské město na anglické riviéře s palmovými alejemi, procházka
po pobřeží, v případě pěkného počasí lodní výlet do Babbacombe Model
Village - miniatury různých staveb, jedna z nejpopulárnějších atrakcí v Anglii
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Torquay.
3. den dopoledne výuka
Tintagel - hrad, kde se dle legendy narodil Artuš, Merlinova jeskyně a pohled
na jeho ruiny na divokých útesech.
Ubytování v hostitelských rodinách.

Počet lekcí / počet výuk. dnů
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Torquay - jazykový kurz
Cena

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Dartmouth

4. den dopoledne výuka
národní park Dartmoor, kde se kdysi proháněl pes baskervillský, zdoláme
skalní věž Heytor a den zakončíme v typické vesničce Widecombe in the Moor
s nádherným kostelíkem.
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den dopoledne výuka
Plymouth – jeden z nejvýznamnějších a největších přístavů v Británii a vojenská
námořní základna, procházka historickou částí města kolem citadely, Mayflower
Steps a pomníků slavných námořníků, možnost návštěvy palírny ginu nebo
akvárií s mořskými rybami
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Exeter – návštěva rušného správního města hrabství Devon s jednou
z nejskvostněji zdobených katedrál v Anglii
Ubytování v hostitelských rodinách.

Londýn - Tower Bridge

cesta Tintagel - Boscastle

Dartmouth

Tintagel

7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall
kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy),
přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci
(oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar
Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose,
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

c e s t o v n í
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York - jazykový kurz
Průměrnou úroveň výuky vyvažují přátelské rodiny
a nádherné okolí.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den - v ranních hodinách přeprava do Anglie
York - historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské
hradby, zachovalé budovy ze všech dob, York Minster - největší gotická
katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - muzeum věnované době Vikingů,
National Railway Museum - jedno z největších železničních muzeí na světě,
York‘s Chocolate Story - čokoládovna v samém srdci města
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Yorku.
3. den dopoledne výuka
Scarborough - přímořské lázeňské město, nejstarší anglické lázně se
zříceninou hradu, Sea Life Centre - velká akvária s mnoha druhy mořských ryb
a živočichů
Flamborough Head - bílé křídové útesy, zajímavé skalní útvary v moři, maják
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Goathland - starobylé nádraží, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera do
Bradavic
Whitby - muzeum hraběte Drákuly, místo vyplutí Jamese Cooka, zbytky
opatství
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den dopoledne výuka
Fountains Abbey - zřícenina cisterciáckého opatství a okolní zahrady - jedno
z nejkrásnějších a nejromantičtějších míst v Evropě
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Lincoln - prohlídka historického města s dominantním hradem a katedrálou,
obchůdky na Steep Hill a Bailgate
Ubytování v hotelu na cestě do Londýna.

York - katedrála
Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

9/3

9.790 Kč

8 dnů / 5 nocí

9/3

10.890 Kč

8 dnů / 5 nocí

12 / 4

11.190 Kč

9 dnů / 6 nocí

12 / 4

12.190 Kč

9 dnů / 6 nocí

15 / 5

12.490 Kč

Bolton Abbey

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování v rodinách s plnou penzí, ubytování v hotelu se snídaní, výuku, průvodce, trajekt, kompletní
pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná
mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.
Whitby

7. den - celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster
Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských
panovníků, místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho,
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den V odpoledních hodinách návrat do Prahy.
nádraží
Goathland
Warner Bros. Studio
- Harry
Potter
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York - městské
Windsorhradby
Castle

Dobré rodiny, dobrá škola, ale dlouhé, náročně cestování.

Program:
1. den V podvečer odjezd z ČR, tranzit SRN, Nizozemí
2. den Amsterdam – prohlídka hlavního města Nizozemí nazývané
„Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty), historické
centrum, květinový trh, náměstí Dam…
Odpoledne přejezd do přístavu, nalodění, noc v kajutách na trajektu
3. den Hadriánův Val – návštěva pozůstatků římské pevnosti Verovicium a
procházka po valu
Jedburhg - ruiny opatství z 11. století a dům Marie Stewartovny
V případě času navštívíme Abbotsford House – bývalé sídlo Sira Waltera
Scotta, knihovna, zbraně a brnění včetně meče Rob Roye
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu
4. den Trossachs
Stirling – jedno z nejstarších měst ve Skotsku a ve středověku jedno
z nejvýznamnějších, staré město se zachovalými domy ze 16. - 18. století,
Stirling Castle - renesanční hrad na kopci nad městem, v historii oblíbené
sídlo skotských králů a královen
Falkirk Wheel - unikátní obří zdymadlo, první a jediný otáčivý výtah na světě
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu

V závěru dne je možná návštěva Britského muzea, večer projížď ka lodí po
Temži.
Ve večerních hodinách trajekt do Francie
9. den V odpoledních hodinách návrat zpět do ČR
Počet dnů / počet nocí
8 dnů / 5 nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů
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Edinburgh - jazykový kurz

Cena

9/3

12.790 Kč

9 dnů / 6 nocí

9/3

13.790 Kč

9 dnů / 6 nocí

12 / 4

14.590 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou penzí, ubytování v hotelu/hostelu se snídaní, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

Edinburgh

5. den dopoledne výuka
Edinburgh - hlavního město Skotska, tzv. „Athény severu“, vyhaslá sopka
Arthurs Seat, pahorek Calton Hill, prohlídka královského hradu, The Royal Mile
– historické ulice s katedrálou a parlamentem, Holyrood Palace – královský
palác, památník sira Waltera Scotta, rušná třída Princes Street
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu
6. den dopoledne výuka
Dunfermline - bývalé hlavní město Skotska a království Fife, kde je v místní
katedrále pohřben skotský král Robert Bruce i matka rebela Wiliama Wallace.
Na závěr dne si vyfotíme úchvatný Forth Bridge - svého času největší stavba
ze železa (postaven v r. 1890).Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Edinburghu

Scone Palace

7. den dopoledne výuka
Rosslyn Chapel – katedrála známá z knihy a filmu Šifra Mistra Leonarda,
místo, kde je podle pověsti ukryt Svatý grál
Přejezd na ubytování do hotelu.
8. den - v ranních hodinách přeprava do Londýna
Londýn – celodenní prohlídka hlavního města
City of Westminster – prohlídku můžeme začít vyhlídkovou jízdou na London
Eye (135m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), přes
Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a
Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků,
místo svatby prince Williama a Kate), přes White Hall kolem Downing Street
(rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse Gueard Parade a
St.Jame´s Park k Buckingham Palace. Náměstí Trafalgar Square s pomníkem
admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.od Raffaela či Rembranta),
Piccadilly Circus na Leicester Square (na zemi otisky známých herců), Čínská
čtvrtť (příp.Soho) a Covent Gardens (pouliční umělci, klauni, hudebníci).

c e s t o v n í
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Edinburgh
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Loch Katrine

4343

Výuka vhodná spíše pro milovníky přírody než studijní typy,
přátelské rodiny.

Počet dnů / počet nocí

Počet lekcí / počet výuk. dnů

Cena

7 dnů / 4 noci

12 / 3

10.990 Kč

Program:

8 dnů / 5 nocí

12 / 3

12.190 Kč

8 dnů / 5 nocí

16 / 4

12.690 Kč

1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.

9 dnů / 6 nocí

16 / 4

13.890 Kč

2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii (světové kulturní dědictví
pod ochranou UNESCO), lázeňské město, římské památky, georgiánská
architektura, Roman Bath - prohlídka bývalých římských lázní, procházka
kolem lázeňských budov a opatství na náměstí The Circus a Royal Crescent
s georgiánskými domy
Ubytování v hostitelských rodinách ve Swansea.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou
penzí, ubytování v hostelu se snídaní, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.
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Swansea - jazykový kurz

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena kurzu je kalkulována pro 45 osob + 2x pedagogický dozor.
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.
Brecon Beacons

3. den dopoledne výuka
Brecon Beacons - národní park, nejvyšší hory v jižním Walesu, malebná
krajina s vysoko položenými slatinami, vřesoviště, ledovcová údolí
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Caerphilly Castle - romantická zřícenina hradu ze 13. stol. se šikmou
kruhovou věží
Mumbles - výletní oblas s legendární mílí kaváren a restaurací, nádherné
útesy Mumbles Head, procházka
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den - celodenní výlet na poloostrov Gower - zátoka Three Cliffs Bay
(procházka kolem zříceniny hradu na pobřeží, písečné duny, nádherná pláž,
útesy, divocí poníci), Parkmill a Gower Heritage Centre - návštěva 800 let
starého vodního mlýna, zvířecí farma, řemeslnické dílny
Rhossili - nejjižnější část poloostrova, procházka po pobřeží podél útesů
k Wormshead - skalní útes „dračí hlava“ za odlivu přístupný, nádherná příroda
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den dopoledne výuka
Cardiff - prohlídka hlavního města, návštěva Cardiff Castle a National Museum
of Wales (archeologické sbírky a nálezy z období ranného křesťanství)
Ubytování v hostelu na cestě do Londýna.

Roman Bath

Rhossili

Brecon Beacons

Swansea

7. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak
přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower)
a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků,
místo svatby prince Williama a Kate), přes vládní čtvrť White Hall kolem Downing
Street (oficiální rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse Guard
Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci (oficiální sídlo britského
panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square s pomníkem
admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či Rembrandta), dále
pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, na Leicester Square, které je vstupní
branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci).
Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

44
c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

Jazykové kurzy

Poznávací zájezdy

Výuka

V současné době se stává nepostradatelnou nutností pro osobní i profesionální život znalost cizího jazyka. Nesporně nejvýhodnějším místem ke
studiu cizího jazyka je země, ve které se tímto jazykem hovoří.

Velmi rozšířenou formou návštěvy zahraničních států je poznávací zájezd
bez výuky. Také poznávací zájezdy organizujeme během školního roku pro
ucelené kolektivy. Dle naší široké nabídky (viz tento katalog) si můžete vybrat
sestavený okruh či místo pobytu ze všech států téměř celé Evropy. Pokud
v naší nabídce nenaleznete vše, co požadujete, sestavíme vám program přímo
„na míru“.

Probíhá v jazykových školách, v anglických vzdělávacích střediscích nebo
v anglických školách během školních prázdnin. Na základě jazykových
znalostí jsou studenti na výuku rozděleni do skupin po cca 13 -15.
Abychom stoprocentně využili všech vyučovacích hodin k výuce, budou
studenti do jednotlivých skupin rozděleni doprovázejícím pedagogem,
který nejlépe zná jazykovou úroveň svých studentů. Výuku zabezpečují
3 - 4 kvalifikovaní britští lektoři v rozsahu 12 až 20 výukových lekcí týdně
dle typu jazykového kurzu. Obvyklý rozvrh je denně v dopoledních hodinách
(od 9 do 12, 13, případně do 14 hod). Vyučovací hodiny trvají 45-50
min a jsou odděleny přestávkami (10 a 20 min). Během výuky jsou
používány výhradně anglické materiály. Psací potřeby i slovník má každý
vlastní. Cílem tohoto krátkodobého kurzu je zejména motivace k dalšímu
studiu. Metodicky je zaměřen na praktické použití jazyka při pobytu
v anglickém prostředí, zlepšení schopnosti porozumět, ztrátu ostychu
vyjadřovat se a získání základních znalostí v oblasti reálií v propojení
s mimovýukovým programem. Naše dlouholeté zkušenosti ukazují,
že i krátkodobý kurz může výše uvedené záměry plnit.

Naše jazykové kurzy nabízejí možnost výuky cizího jazyka, která je spojena
s ubytováním v hostitelské rodině, kde si studenti mohou okamžitě ověřit
své nově získané znalosti a upevnit si znalosti dosavadní.
Termín jazykového kurzu si můžete zvolit kdykoliv během školního
roku. Mimo toto období lze v rámci našich možností zajistit pro uzavřené
kolektivy kurzy dle vašich požadavků. Jazykové kurzy trvají od 7 do 10
dnů. Odjezdy jsou stanoveny většinou na pátek/sobotu, příjezdy pak na
neděli v příštím týdnu (délku i odjezdové dny však přizpůsobíme vašim
požadavkům). Organizace kurzu je podřízena výuce, která probíhá nejčastěji
od pondělí do středy, čtvrtku či pátku. Mimo výuku nabízíme skupinám
celodenní či odpolední výlety autobusem a návštěvy zajímavostí v místě
pobytu. Po vzájemné dohodě o místu konání kurzu, jeho délce a přesném
termínu vám bude zaslána konkrétní smlouva s přesným vymezením služeb.
Ve výčtu služeb poskytovaných naší kanceláří je i možnost osobní návštěvy
u vás na škole během prosince, ledna a února (např. na třídních schůzkách).

Služby poskytované na jazykových kurzech a poznávacích zájezdech do zahraničí
jsou až na výuku totožné, proto je zde souhrnně popíšeme. Ke každému typu
cesty si můžete vybrat z jednotlivých variant popisovaných služeb.

Nevěšte
hlavu
Volejte:

800 138 241
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Ubytování a stravování
Anglické rodiny

Tento typ představuje nejideálnější příležitost, jak poznat anglický způsob
života a zdokonalit se v angličtině. Hostitelské rodiny v Británii a Irsku pro
nás vybírají naši ověření partneři, kteří jsou připraveni vyhovět vašim
požadavkům (společné ubytování, zdravotní a stravovací zvláštnosti...).
Ne vždy je možné ubytovat dle požadavku studentů. Pokud má student
zdravotní omezení (alergie, potravinová alergie, ...) nemusí jej hostiteská
rodina ubytovat.
Studenti mají v hostitelských rodinách k dispozici pokoj, který dle
požadavků sdílí s dalším českým studentem a součástí kterého je
minimálně postel, psací nebo jiný stůl a skříň.
V ceně je zahrnuto povlečení. Domácí obuv není vyžadována,
doporučujeme ji však pro vlastní pohodlí. Koupelna a toaleta bývají
společné s ostatními členy rodiny (některé rodiny mají svoji vlastní).
Většina anglických rodin bydlí v typických rodinných domcích. Domy mají
jednoduchá okna, matrace bývají měkké, místo peřin často najdete jen
tenké přikrývky. Domy se vytápějí na teplotu 18 °C , poplatky za elektřinu
a plyn představují v Británii jeden z největších výdajů. Doporučujeme tedy
studentům přijíždějícím v chladnějších měsících teplá pyžama i ponožky.
V Británii je jiný systém zásuvek, pro používání fénů apod. je nutné
si zakoupit koncovku za cca 2 libry (některé rodiny ji vlastní). Studenti
jsou v hostitelských rodinách ubytováni obvykle po dvojicích, trojicích, čtveřicích. Je však třeba počítat s tím, že s českými studenty mohou být v rodinách ubytováni i další studenti z jiných zemí. Pro většinu
hostitelských rodin je tento způsob ubytování významným zdrojem
příjmů, proto mají své domy přizpůsobeny ubytování pro více studentů.
Během rušných měsíců (duben – červen, září) může být v jedné rodině
ubytováno i 6 studentů. Požadavky na společné ubytování studentů je
nutné zaslat spolu s přihláškami v úvodní korespondenci. Upozorňujeme
na skutečnost, že návrh na ubytování jednotlivých dvojic, trojic, čtveřic
studentů je pouze požadavkem, který zasíláme anglickým partnerům.
Konečný seznam hostitelských rodin a rozdělení studentů ze strany anglického partnera nemůžeme ovlivnit, je třeba jej respektovat a nelze jej
již při příjezdu do Británie měnit. Konečný ubytovací seznam s adresami
a telefonními čísly hostitelských rodin obvykle obdrží naše kancelář až
v týdnu před odjezdem. Snažíme se jej vždy nejrychlejší cestou předat
pedagogům a jeho kopie zůstává v kanceláři Kristof i po odjezdu kurzu
pro případné dotazy rodičů.
Rodiny počítají s určitou jazykovou bariérou ze strany studentů, a tak se
některé nepokoušejí navázat bližší konverzaci jako první. Pokud mají studenti o konverzaci zájem, je třeba, aby začali s rodinou komunikovat sami.
Studenti jsou zpravidla ubytováni po větších skupinkách v jednotlivých
oblastech měst a do školy jsou obvykle sváženi českým autobusem. Podle místa pobytu jsou buď zvoleny tzv. meeting points, ze kterých jsou
studenti sváženi českým autobusem (vždy v blízkosti ubytování), nebo
je určen jeden centrální meeting point, na který studenty vozí rodiny
a odtud český autobus do školy. Po návratu z odpoledního programu
jsou studenti do rodin odváženi stejným způsobem. Upozorňujeme na
skutečnost, že někteří studenti mohou být ubytováni v rodinách odlišné
rasy – jedná se především o ubytování v Londýně a Oxfordu.
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aby rodiče vybavili své děti stravou nebo kapesným na dobu
cesty do Velké Británie a zpět. Obvyklý anglický jídelníček:
k
snídani jsou většinou podávány grilované topinky (toasty)
s máslem, džemem či sýrem a zejména různé druhy obilnin (cornflakes). Pije se většinou voda, čaj s mlékem nebo káva či džus. Obědové
balíčky mají spíše charakter poledních svačin (obložený chléb, ovoce a
pití). Večeře bývají vydatné a většinou teplé, často obsahují ryby, různé
druhy masa a dostatek zeleniny. Vegetariánství, případně alergie na
některé potraviny, je třeba jasně uvést na přihlášce.
Speciální diety (např. bezlepková) musíme partnerům hlásit s dostatečným
předstihem a s přesným výkladem stravovacích zvyklostí. Anglická strana je připravena (většinou za příplatek) těmto požadavkům vyhovět. V
případě, že dodržujete některou ze speciálních diet, vezměte si na cestu
a pobyt část potravin.

Anglické rodiny
■

■

■

■

S tudenti nesmějí opouštět rodiny v době po návratu ze společného odpoledního programu. Opustí-li student rodinu, anglická strana ani KRISTOF za něj
nepřebírají zodpovědnost.
 aždá jazyková škola stanoví přesné hodiny večerního návratu do rodin, které
K
jsou závazné pro studenty různých věkových kategorií. O případných výjimkách
může rozhodnout pedagogický dozor na základě písemného svolení rodičů studenta.
 znamování příchodů, dohoda o případném použití telefonu či pračky i o
O
případné návštěvě, zdvořilost, slušné chování a šetrné zacházení s veškerým vybavením v domě.
 případě poškození hradí student škodu na místě v plné výši a po návratu do
V
ČR na základě řádného zápisu z Británie uplatňuje náhradu škody u pojišťovny.
Jakékoliv případné problémy či požadavky vztahující se k ubytování v rodinách
je třeba řešit ihned na místě se zástupcem firmy KRISTOF.

Stravování v rodinách

V hostitelských rodinách zajišťujeme plnou penzi (tj. snídaně, obědový
balíček a večeře) či polopenzi. Strava začíná večeří v den příjezdu do rodiny a končí obědovým balíčkem v den odjezdu z rodiny. Je tedy třeba,
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Youth hostely

Hotel kategorie**

Youth hostely nabízejí sportovní ubytování evropského standardu skupinám, které dávají přednost pobytu pohromadě v přátelské
mládežnické atmosféře. Studenti jsou ubytováni ve vícelůžkových pokojích
(4 –10lůžkových), odděleně dívky a chlapci. Pokoje s větší kapacitou lůžek
jsou vybaveny palandami. Předběžný počet chlapců a děvčat je třeba zaslat
do youth hostelu co nejdříve, nejlépe již s rezervací. Některé youth hostely nabízejí i samostatné pokoje pro pedagogy, nelze to však vždy zaručit.
Na patře je společná umývárna a WC. K dispozici je společenská místnost
sloužící i jako jídelna. Složení a velikosti pokojů v různých hostelech se
značně liší a můžeme vám je upřesnit až po vašem výběru dané lokality.
V ubytovnách je nutné dodržování nočního klidu a pokynů jeho správce.
Opouštět ubytovnu ve večerní době po skončení společného programu lze
pouze se souhlasem pedagogického dozoru na základě písemného souhlasu
rodičů. V youth hostelech s větší kapacitou míst je třeba počítat s tím, že zde
budou s vaší skupinou ubytovány i další osoby. Youth hostely jsou zpravidla
situovány mimo centrum města (např. londýnský YH je vzdálen cca 1,5 hod
jízdy od centra).

V některých oblastech Velké Británie či Evropy je výhodnější využít služeb
sítě hotelů, které se označují např. Formule 1/Ibis Budget nebo Metro Inn.
Každý pokoj je standardně vybaven: 1x dvoulůžko + jedno lůžko tzv. palanda, TV s několika programy a budíkem, umyvadlo a malý stolek. Sociální
zařízení je společné na chodbě. Vstup do pokojů je pomocí číselného kódu.
Upozornění: v těchto hotelích nelze připravovat vlastní stravu a není zde
ani restaurace.

Stravování v hotelích**

Hotely kategorie ** poskytují kontinentální snídaně formou švédských
stolů (bagety, čaj, káva, kakao, džus, máslo, marmeláda). Ve většině hotelů
jsou nápojové automaty na teplé a studené nápoje.
Ve Francii lze večeře zakoupit v přilehlých hotelích (např. hotely Campanilla
cca 20 EUR).

Stravování v youth hostelech
Ubytování v youth hostelech vždy nabízíme se snídaní. Na přání
Vám zajistíme i další stravu – tedy plnou penzi či polopenzi. Snídaně
v youth hostelech jsou klasické kontinentální, obědy (jen ve vybraných youth hostelech) formou obědového balíčku, teplé večeře.
V youth hostelech jsou velmi dobře vybavené a prostorné kuchyně na
přípravu jídla z vlastních zásob (hrnce, vařiče, varné konvice, apod. jsou
součástí výbavy kuchyně). Doporučujeme vytvořit menší skupiny (cca 5
osob) pro přípravu společného jídla. K vlastní konzumaci jídla je v každém
youth hostelu určena jídelna. Upozorňujeme, že ne ve všech hostelech lze
připravit jídlo z vlastních zásob.

c e s t o v n í

k a n c e l á ř

Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, tel.: 800 138 241, fax: 485 102 863, e-mail: liberec@kristof-jazyky.cz, info@mojeanglie.cz

4747

Karavany

Doprava

Tento typ ubytování je zajímavý pro skupiny i jednotlivce. Karavany se
nacházejí v některých oblastech Velké Británie, Irska a jiných evropských
zemí. Jsou situovány nedaleko měst v krásném prostředí a slouží k pronájmu
na rekreaci. V každém karavanu je obývací pokoj, vybavená kuchyňka,
ložnice (jedna nebo dvě, dle velikosti karavanu) a většinou i sprcha a toaleta. Počet ubytovaných osob v jednom karavanu se pohybuje v rozmezí
4 – 8 osob.

Stravování v karavanech

V karavanech má každý klient možnost připravit si stravu z vlastních zdrojů v plně
vybavené kuchyňce (snídani, obědový balíček na cestu i večeři).

Dopravu na jazykové kurzy i poznávací zájezdy zajišťujeme zájezdovými autobusy zahraniční výroby, které jsou vybaveny WC, klimatizací, ABS, lednicí, kávovarem, DVD. Stáří autobusů je většinou do 5 let. Základní cena je kalkulována
pro úplnou skupinu, tj. 45 studentů, do místa pobytu v dané zemi a zpět. Při
minimálním počtu 45 studentů poskytujeme zdarma přistavení autobusu do
vašeho města. Pokud bude mít vaše skupina menší počet studentů, kontaktujte
naši kancelář pro bližší informace. Výlety, které si objednáte, budou začleněny
do programu vašeho kurzu. Naše kancelář vám doporučí vhodné dny v týdnu
pro konání výletů vzhledem ke koordinaci dopravy a výuky v daném místě.
Doporučujeme rozdělit si věci na cestu do zahraničí do dvou zavazadel. Menší
příruční zavazadlo s jídlem na cestu, doklady, hygienickými potřebami a cennými
věcmi budou mít studenti u sebe v autobuse. Větší zavazadlo bude uloženo v zavazadlovém prostoru.

Doprava na zájezdech
Kristof
Při cestě do zahraničí bude vaši skupinu doprovázet náš průvodce.
O bezpečnou jízdu se starají dva zkušení řidiči. Během cesty (v době zastávek)
i pobytu si v autobuse můžete zakoupit studené či teplé nápoje, polévky, příp.
teplé párky (dle domluvy předem) za české koruny. Studenti si s sebou mohou
vzít oblíbené DVD.

To jsou především
• kvalitní, bezpečné a pohodlné autobusy
• zkušení řidiči dodržující bezpečnostní
předpisy
• dostatečně velký zavazadlový prostor
• dostatečně velký prostor na nohy

Za naši dopravu
se nemusíte stydět.
Doporučujeme
www.tad.cz
www.neobus.cz
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Doprava

Neúplné skupiny

Na našich zájezdech se setkáte s těmito busy:

Setra 57 míst, rok výroby 2014

Setra 57 míst, rok výroby 2015

Setra 57 míst, rok výroby 2015

Neoplan 57 míst, rok výroby 2012

Jste neúplná skupina?
Nenaplníte celý autobus?

Nevadí, každý rok máme mnoho skupin, kde chybí 10 - 20 studenů.
Zavolejte nám na naši bezplatnou linku 800 138 241 a my se Vás
pokusíme doplnit.

Nabídka neÚplných skupin na rok 2017
Místo
Poznávací zájezdy
Jižní Anglie
Londýn a okolí
Irsko

Setra 53 míst, rok výroby 2016

Jedete na zájezd? Nebojte se zeptat:
- jak starý bude váš bus
- kolik pojede řidičů
- zda mají všechna sedadla bezpečnostní pás
- budou mít řidiči v buse k dispozici ložnici nebo budou muset spát na
sedadle spolujezdce

Setra 49 míst, rok výroby 2014
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Jazykové kurzy
Eastbourne
Brighton

počet dnů / nocí

termín

cena od

5 dnů / 2 noci
6 dnů / 3 noci
9 dnů / 5 nocí

březen
březen
květen

6.490 Kč
7.690 Kč
11.390 Kč

8 dnů / 5 nocí 12 lekcí květen
7 dnů / 4 noci 12 lekcí červen

10.190 Kč
9.790 Kč

Každý zájezd je třeba doplnit skupinkou 10 - 20 studenů.

Jezdíme s tím nejlepším!
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Trajekt-Eurotunnel

Pojištění Allianz

Pro cesty do Anglie využíváme nejčastěji trajektů na trati Calais –
Dover (délka plavby 75 minut) s možností odpočinku, občerstvení,
výměny valut a nákupů nebo Eurotunnelu na trati Calais - Folkestone (délka přepravy 35 minut), studenti zůstávají v autobuse nebo
v jeho nejbližším okolí, k dispozici jsou toalety. Pro cesty do Irska
nejčastěji využíváme trajektového spojení mezi městy Holyhead
– Dun Laoghaire (Dublin). Během komunikace s námi nám prosím
sdělte, o jaký druh přepravy máte zájem (zda požadujete přepravu
trajektem, Eurotunnelem či kombinaci tj. TAM trajektem a ZPĚT Eurotunnelem). Přesné ceny za trajekt a Eurotunnel obdržíme v únoru
či březnu a tak vám budeme moci potvrdit druh přepravy až během
jarních měsíců.

V základní ceně všech jazykových kurzů i poznávacích
zájezdů je počítáno se sdruženým pojištěním pro cesty
a pobyt v zahraničí, s pojištěním pro případ zrušení účasti
na kurzu/zájezdu a léčebné výlohy. Toto pojištění zahrnuje:
■	trvalé následky úrazu:
odškodnění do výše 400.000 Kč
■	pojištění odcizení zavazadel:
odškodnění do výše 20.000 Kč (nevztahuje se na ztrátu)
■	odpovědnost za škodu – na zdraví:
odškodnění až do výše 2.000.000 Kč
■	na věci:
odškodnění až do výše 1.000.000 Kč (spoluúčast 3.000 Kč)
■	pojištění na storno:
	
odškodnění max. do výše 80 % ceny kurzu/zájezdu.
Pojišťovna uhradí až 80 % ceny kurzu/zájezdu v případě,
že někdo ze studentů nebude moci nastoupit na kurz/
zájezd z vážných důvodů (náhlá nemoc, úmrtí v rodině,
apod.) či hospitalizace. Pokud tato situace nastane, je
nutné nahlásit zrušení zájezdu či kurzu do 24 hod!
Jako rozšíření služeb firmy KRISTOF nabízíme navíc pojištění
léčebných výloh do zahraničí:
■	léčebné výlohy:
	pojišťovna hradí náklady v neomezené výši, toto pojištění
zahrnuje veškeré lékařské ošetření včetně zubařského
ošetření,předepsané léky, náhradní brýle, náklady
na přepravu do ČR či náklady na přepravu příbuzné osoby do zahraničí, náklady na přepravu tělesných ostatků.
V případě jakékoliv pojistné události musí být obeznámen průvodce a musí být sepsána písemná zpráva
(v případě odcizení s policejním potvrzením), na základě
které bude kontaktována pojišťovna.

Záruka návratu
Všichni účastníci kurzů a zájezdů mají zajištěn bezproblémový návrat zpět do ČR – toto pojištění plně odpovídá
novému zákonu o cestovních kancelářích. CK KRISTOF má
uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
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Průvodce

Příprava akce

O volný čas skupiny pečuje v době mimo výuku (u jazykového kurzu) nebo
po celou dobu trvání poznávacího zájezdu průvodce ve spolupráci s pedagogickým dozorem, a to v rozsahu programu kurzu/zájezdu, který obdržíte
před zahájením akce.
Průvodce doprovází skupinu na výletech, podává výklad a poskytuje
průvodcovské služby, účastní se ubytování studentů, řeší připomínky a podněty
ze strany pedagogického dozoru i studentů přímo na místě. V případě, že se
rozhodnete nevyužít služeb našich průvodců a jeden z pedagogů bude vykonávat průvodcovskou službu, kontaktujte, prosím, naši kancelář. Pedagogovi
bude buď vyplacena částka odpovídající odměně pro průvodce nebo bude
skupině nabídnuto další místo pro pedagoga zdarma či lze dohodnout jiná
zvýhodnění.

■	
Po

Další informační materiály
Ve volném čase nabízíme návštěvy zajímavostí v místě konání kurzu a dále
výlety do blízkých i vzdálenějších měst či atraktivních míst (bližší informace
v popisech u jednotlivých oblastí). Dle výběru odpoledního programu vám
zašleme podrobnější informace ohledně cen vstupného do jednotlivých
památek. V úvodní zásilce obdržíte veškeré informační materiály týkající
se pobytu v dané lokalitě, zašleme vám informační letáky a mapy oblasti,
kterou si vyberete. Při odjezdu je průvodce vybaven dalšími materiály,
především mapkami a plánky navštívených míst, které předá pedagogům
a studentům. Každý student také obdrží mapu ubytovací oblasti, kde si
vyznačí umístění rodiny, meeting pointu, případně školy. Na závěrečnou
prohlídku Londýna obdrží každý účastník zdarma barevnou mapu centra
Londýna.

neobus.cz

Doprava pro Vaši školu
po Čechách i do zahraničí
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zvážení nabízených variant kurzů a zájezdů nám, prosím,
zašlete vyplněný objednávkový list s uvedením vašeho požadavku
na termín, místo, ubytování, stravu a dopravu. Některé údaje, např. věk
studentů a počet osob ve skupině budou v této chvíli samozřejmě pouze
předpokládané.

■	
Po obdržení vašeho závazného objednávkového listu začneme kompleto-

vat jednotlivé složky vašeho kurzu či zájezdu u našich partnerů v Anglii a
ČR.

■	
Jakmile

budeme mít veškeré služby pro váš kurz/zájezd rezervovány,
obdržíte zásilku obsahující smlouvu o poskytnutí služby jazykového
kurzu / zájezdu, ve které bude přesně vymezena cena a rozsah služeb,
které se vám zavazujeme poskytnout.

Spolu se smlouvou obdržíte:
pro vás:
■ přihlášky pro pedagogický dozor
■ přehled vstupného
■ nabídku přistavení autobusu ke škole na cestě tam i zpět
■ pokyny pro pedagogy
pro studenty a jejich rodiče:
■ individuální přihlášky pro studenty
■ složenky na úhradu zálohy nebo fakturu
■	
brožury obsahující veškeré informace pro rodiče a studenty slovníček +
konkrétní odpovědi na nejčastější dotazy
■	
Vaším dalším úkolem bude zkompletování veškerých materiálů (viz níže)

a do termínů uvedených ve smlouvě nám je zaslat do kanceláře. Prosíme
o důkladné dodržování uvedených termínů (i my jsme nuceni dodržovat
termíny ze strany anglických partnerů).
■ řádně vyplněné přihlášky studentů a pedagogů – včetně alergií
a zdravotních problémů
■	
Zdůrazněte, prosím, rodičům, aby jako variabilní symbol uváděli vždy
číslo smlouvy.
■ požadavek na přistavení autobusu ke škole
■ požadavek na společné ubytování studentů do rodin
■ kopii vámi podepsané smlouvy
■	
Zhruba 2 měsíce před termínem odjezdu vám zašleme složenky na
úhradu doplatku.
■	
Ubytovací seznam s adresami anglických rodin vám bude doručen, jakmile jej obdržíme od našich zahraničních partnerů (zpravidla v týdnu před
odjezdem). Pro urychlení komunikace nám poskytněte kontaktní faxové
číslo/mail, kam je možné seznam poslat těsně před odjezdem.
■	
V případě, že se vám nepodaří plně obsadit autobus (tj. 45 studentů +
2 pedagogové), kontaktujte naši kancelář. Zašlete nám objednávkový
list s požadovanými službami, termínem, místem a přibližným počtem
studentů. Na základě tohoto objednávkového listu budeme kontaktovat jiné neúplné skupiny s podobnými požadavky a pokusíme se vás
spojit v celou skupinu.
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Doplňkové informace

Storno podmínky

Reklamační podmínky

Kapesné a výlety

Podanou přihlášku na jazykový kurz/poznávací zájezd mají účastníci právo
kdykoliv zrušit. Vzhledem k tomu, že na základě smlouvy (a vašich záloh)
poukazujeme platby našim partnerům v ČR i v cizině, jsme nuceni v případě
odstoupení od smlouvy účtovat níže uvedené stornopoplatky. Rozhodující
pro určení výše stornopoplatku je den písemného doručení vašeho storna do
kanceláře KRISTOF. Stornopoplatek není účtován, pokud jsou za stornované
osoby zajištěni náhradníci. Připomínáme, že jsou všichni účastníci pojištění
pro případ zrušení účasti na kurzu/zájezdu (pojištění na STORNO) a v případě
STORNA vyplatí pojišťovna 80 % ze stornopoplatků. Jiná, než písemná zrušení
účasti nepřijímáme. O oprávněnosti storna vždy rozhoduje pojišťovna.

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb neodpovídá smluvním podmínkám, má zákazník právo na reklamaci.
Závadu je potřeba oznámit neprodleně po zjištění vady, aby mohla

Na úhradu vstupů do jednotlivých památek doporučujeme kapesné cca 40-60
GBP/os. Na vstupné využíváme hromadných slev a skupinových tarifů, a tak studenti zaplatí za vstup jen část opravdové částky. V takovémto případě je třeba,
aby pedagogický dozor vybral částku za vstupné předem. Ceny vstupného jsou
uvedeny v jednotlivých nabídkových letácích, které obdržíte spolu se smlouvou
pro jazykový kurz i poznávací zájezd.

Cestovní doklady

Po vstupu do Evropské unie platí, že: každý účastník musí mít na cestu do
zahraničí platný cestovní pas či občanský průkaz. Při cestování po EU můžete
mít pouze občanský průkaz. Všechny dokumenty musí být platné po dobu
pobytu v zahraničí. Pokud by se cesty chtěli zúčastnit studenti, kteří nejsou
občany ČR, musí se na vízové podmínky informovat na britském velvyslanectví
v Praze. Naše firma neručí za případy, kdy Immigration Office či celní úředníci
při průjezdu odmítnou vstup na britské území či území jiného státu z důvodu
neplatného cestovního dokladu, či špatně zajištěného víza.

Výše storno poplatků
ode dne podpisu smlouvy až 120 dnů před odjezdem 1.000 Kč/os.
119 dnů - 60 dnů před odjezdem

30 % ceny zájezdu/os.

59 dnů - 30 dnů před odejzdem

50 % ceny zájezdu/os.

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska (kontakt):

29 dnů - 15 dnů před odjezdem

70 % ceny zájezdu/os.

14 dnů - 7 dnů před odjezdem

90 % ceny zájezdu/os.

Thunovská 14, Praha 1, 118 00
tel: 257 402 111
fax: 257 402 296

6 a méně dnů před odjezdem

100 % ceny zájezdu/os.

Tyto storno poplatky neplatí pro letecké zájezdy.

Příklad storna
Termín zrušení: 28 dnů před odjezdem tj. 70% z ceny zájezdu
Cena zájezdu 6.000 Kč
Stornopoplatek 4.200 Kč
KRISTOF vrátí 1.800 Kč
Pojišťovna vrátí 3.360 Kč (80 % ze 4.200 Kč)
Klient celkem obdrží nazpět 5.160 Kč

být sjednána náprava naším zástupcem (t. j. průvodcem) hned
na místě. Není-li možné závadu odstranit, vyhotoví průvodce zápis,
na jehož základě je reklamace řešena v zákonné lhůtě. Doporučujeme
tedy sepsat na místě zápis o nevyhovující poskytnuté službě.
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má
zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
Vyžaduje-li to povaha závady, může spotřebitel uplatnit reklamaci
v cestovní kanceláři, a to nejpozději do 1 měsíce po návratu. V tomto
případě je možné reklamaci uplatnit písemně nebo osobně (KRISTOF, Moskevská 28, 46001 Liberec 1, e-mail: info@mojeanglie.cz).
CK vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních
dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí
být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Ceny / slevy
Na předchozích stránkách katalogu jste se dočetli o nabízených
destinacích. Ceny jednotlivých nabízených kurzů či zájezdů jsou
kalkulovány pro osoby 45 platících osob. Pro skupiny s nižším počtem platících osob budou ceny přepočítány. Osobám starším 18ti
let bude účtován příplatek dle druhu čerpaných služeb (o konkrétních případech se informujte v kanceláři). Veškeré ceny jsou kalkulovány dle cenové hladiny a kurzu valut ČSOB ke dni vystavení ceníku.
Naše firma si vyhrazuje právo v případě změn cen pohonných hmot
nebo devizového kurzu o více než 5 % ceny upravit a vydat nový
ceník. Tento nový ceník bude platit pro nové objednávky po datu
jeho vydání. Pro již potvrzené objednávky s došlou plnou úhradou
ceny zůstává platná původní cena. U potvrzených objednávek, které
nebyly plně hrazeny, se změna devizového kurzu promítá pouze do
poměrné neuhrazené části ceny, a to v max. výši, která je uvedena
ve smlouvě.
Ceny uvedené v katalogu se dají upravit / snížit výběrem vhodného termínu, navýšením počtu účastníků zájezdu, změnou
typu ubytování, případně nečerpáním všech námi nabízených
služeb.
Pro aktuální nabídku volejte naši bezplatnou linku 800 138 241.
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Skotsko - ostrov Skye

Skotsko / Anglie - Hadriánův val

Skotsko - Falkirk Wheel

Anglie - Londýn - Britské muzeum

Anglie - Goathland (Harry Potter)

Anglie - Oxford (Harry Potter)

Anglie - Portsmouth

Anglie - Cornwall - St. Ives

Anglie - Cornwall

Anglie - Devon - Dartmoor

Francie - Versailles

Německo - Berchtesgaden - Orlí hnízdo

Rakousko - Traunsee

Rakousko - Salzburg

Rakousko - Vídeň
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Anglie - Bath
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Polsko – do historie s námi spjaté, krásné i mrazivé

Rakousko – štíty hor, jenž nelze překlenout…

Krakow
– královské město
Wieliczka
– solné doly
Osvětim
– koncentrační tábor
Wroclaw
Varšava
Sopoty
Częstochowa

Vídeň
- historické centrum
- zámek Schönbrunn
Salzburg
- historické centrum
- zámek Hellbrunn a vodní hrátky
Steyr – starobylé centrum města
St. Gilgen – lázeňské městečko
Solná komora
- jezera Wolfgangsee, Traunsee
Hallstatt – solné doly, unikátní vyhlídka “5 prstů”

1 den: od 350 Kč/osoba
2 dny: od 990 Kč/osoba

1 den: od 350 Kč/osoba
2 dny: od 990 Kč/osoba
3 dny: od 1.990 Kč/osoba
Program zájezdu Vám sestavíme na míru…

Program zájezdu Vám sestavíme na míru…

Za adventní atmosférou…

Německo křížem krážem
Berchtesgaden
- Orlí hnízdo
- solný důl
- jezero Königsee
Pasov
- nedobytný dvojhrad zvaný Oberhaus a Niederhaus
Neuschwanstein – zámek v Bavorsku
Drážďany + zámek Moritzburg
Berlín
Regensburg
Tropical Island - vodní hrátky
Legoland - zábavní park
Geiselwind - zábavní park
Neuschonau - stezka v korunách stromů
Bautzen - Saurier park (Dino park)
Bayern park - zábavní park
1 den: od 350 Kč/osoba
2 dny: od 990 Kč/osoba
Program zájezdu Vám sestavíme na míru…
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Předvánoční…
Vídeň
Drážďany
Norimberk
Steyr
– Christkindl kirche – Ježíškova pošta
Salzburg
Solná komora
Retz
Budapešť
Paříž
Londýn

1 den: od 390 Kč/osoba
Program zájezdu Vám sestavíme na míru…
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Za humny
je také krásně

Zabalila osmery boty.
Jen tyhle ne...
Paradox? Proto jsme tu my.

Jednodenní výlety do Rakouska,
Německa, Maďarska, Polska a Slovenska

Jediné cestovní
pojištění bez limitů
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www. mojeanglie . cz

www. kristof - jazyky. cz
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