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Stratford Upon Avon  - jazykový kurz
Malebné historické městečko v anglickém hrabství 
Warwickshire, kterým protéká řeka Avona, rodiště Williama 
Shakespeara… To je místo, které musíte vidět.

Program:
1. den  V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.
2. den  V ranních hodinách přeprava do Velké Británie. 
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 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
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. 

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. 18 a 19)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.
8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou 
penzí, výuku, průvodce, eurotunel/trajekt, cestovní pojištění včetně léčebných výloh
v zahraničí, pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19, barevná mapa Londýna.

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

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 51.

7 dnů / 4 noci 6 / 2 11.290 Kč

7 dnů / 4 noci 9 / 3 12.190 Kč

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 13.290 Kč    

8 dnů / 5 nocí 12 / 4 14.190 Kč

9 dnů / 6 nocí 12 / 4 15.490 Kč

9 dnů / 6 nocí 15 / 5 16.190 Kč
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pobyt
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Možnost návštěvy Warner Bros. Studio 
- Harry Potter Tour

Warner Bros. Studio - Harry Potter
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