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Margate - jazykový kurz
čest členů královského námořnictva, kteří zemřeli během 1. a 2. světové války. 
Poté se přesuneme do  Chathamských historických doků, které byly po  4 
století nejdůležitějším centrem pro výrobu a opravu válečných lodí ve Velké 
Británii. Doky nabízejí prohlídku tří historických plavidel, půjdeme se podí-
vat dovnitř bojové ponorky Ocelot Submarine z období studené války, pro-
jdeme si ocelový torpédoborec HMS Cavalier z  roku 1944 a  nakoukneme 
také na HMS Gannet z roku 1878. V jedné z budov se podíváme na výrobu 
lan potřebných k provozu lodí a nenecháme si ujít ani výstavu záchranných 
člunů od starých až po ty současné. Na závěr dne se přepravíme do Roches-
teru - historické město známé pro svůj hrad pyšnící se nejvyšší obrannou věží 
v Anglii. Nakoukneme také do druhé nejstarší katedrály Velké Británie – Rochester 
Cathedral, z roku 1080. 
Ubytování v hostitelských rodinách.
7. den Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu 
– Westminster (budovy Parlamentu s  věhlasným Big Benem, Westminster 
Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, …) / City (Tower of London, 
Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral, …) / Greenwich (nultý 
poledník, Royal Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark, …). Každý 
program je možný doplnit projížď kou lodí po  Temži nebo vyhlídkovou 
jízdou lanovkou přes Temži (více inspirace na str. 20 a 21)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

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

Program:
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie
2. den V dopoledních hodinách přeprava trajektem do Anglie.
Velká Británie nás přivítá nádherným pohledem na proslulé Bílé doverské útesy, 
které si vyfotíme z  paluby trajektu. Po  vylodění se přesuneme do  přímořského 
letoviska Margate, které se může pochlubit krásnou písečnou pláží. 
V  bezprostřední blízkosti pobřeží se podíváme na  Hodinovou věž, která byla 
vybudována v rámci oslav zlatého jubilea královny Victorie v roce 1887. Na jejím 
vrcholu je dodnes v provozu vzácný časový mechanismus v podobě míčku, který 
každý den přesně v 1 hodinu odpoledne spadne a dá tak okolním přihlížejícím 
vědět, kolik je hodin. Dále si prohlédneme malé historické centrum města 
a navštívíme Shell Grotto, záhadnou jeskyni, jejíž zdi pokrývají obrazce a symboly 
z milionů mušlí. Den můžeme zakončit v městském zábavním parku Dreamland, 
(otevřen květen - září) ve kterém se nachází nejstarší vyhlídková horská dráha Velké 
Británie, kterou si mohou ti odvážní vyzkoušet na  vlastní kůži. V  podvečerních 
hodinách setkání s hostitelskými rodinami v Margate.
3. den dopoledne výuka
Po  výuce se vydáme do  nejnavštěvovanějšího města Anglie - Canterbury - 
hlavním lákadlem je místní katedrála z konce 11. stol., kde byl r. 1170 zavražděn 
arcibiskup Tomáš Becket, poté byl kanonizován a  již od  středověku směřovaly 
do Canterbury davy poutníků, aby se mohli poklonit památce tohoto světce, jak je 
vzdělancům známo z Povídek Canterburských od Geo� reye Chaucera. V případě 
zájmu a  času je možné si město a  jeho nejvýznamnější památky prohlédnout 
z loďky v rámci plavby po řece Stour, během které nás místní průvodce seznámí 
s historií města.  Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den dopoledne výuka
Odpolede se vypravíme do přímořského městečka Broadstairs, ze kterého přímo 
čpí tradiční anglická atmosféra. Ochutnat zde můžeme proslulý anglický pokrm 
� sh and chips, nakoukneme do jedné z mnoha mikro pu-bů a projdeme se po plá-
ži v Zátoce Vikingů, která se nachází v samotném srdci města. Město se pyšní vel-
kou spojitostí s anglickým romanopiscem Charlesem Dickensem, který Broadstairs 
pravidelně navštěvoval. Podívat se můžeme i do Muzea Charlese Dickense, jehož 
budova sloužila jako inspirace pro popis domu paní Betsey Trotwoodové, jedné 
z postav Dickensova románu David Copper� eld. V případě času a zájmu se vydáme 
na procházku podél pobřeží z Broadstairs do Ramsgate. Ubytování v hostitelských 
rodinách.
5. 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.
6. den Chatham – Putování započneme u  Chathamského námořního 
památníku, jenž je jedním ze tří ve Velké Británii, který byl vybudován na po-
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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 kurzu je kalkulována pro 45 osob + 3x pedagogický dozor.  
Sleva až 500 Kč  / osoba, viz katalog strana 54.

Počet dnů / počet nocí Počet lekcí / počet výuk. dnů Cena

7 dnů / 4 noci 12 / 3 10.690 Kč

8 dnů / 5 nocí 12 / 3 11.790 Kč

8 dnů / 5 nocí 16 / 4 12.190 Kč
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