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

Program:
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.

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. 

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 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.

8 dnů / 5 nocí 12 / 3 10.990 Kč

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
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