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Oxford - jazykový kurz
Chcete se zúčastnit jazykového kurzu angličtiny ve  „městě 
nejstarší anglické univerzity“? Tak pojeďte do  Oxfordu, 
který je prakticky městem studentů. Město, které přitahuje 
turisty svoji starobylostí i moderními prvky.

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 Oxfordu.
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 � lm 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 
o� ciální 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.
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. Možnost návštěvy Motýlí 
farmy – největší anglický motýlí ráj, objevte v exotickém prostředí tropických 
květů a vodopádů ty nejkrásnější motýly na světě,  největší sbírku živého hmyzu 
v Evropě, obří stonožky, šneky, kraby, 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

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

Počet dnů / počet nocí Počet lekcí / počet výuk. dnů 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 + 3x pedagogický dozor.  
Sleva až 500 Kč  / osoba, viz katalog strana 54.

7 dnů / 4 noci 9 / 3 10.790 Kč

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 11.990 Kč 

8 dnů / 5 nocí 12 / 4 12.390 Kč
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