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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 

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  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 

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 

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.

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

Objevte krásy Kentu 
a užijte si pobytu u moře!
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