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Swansea - jazykový kurz
Výuka vhodná spíše pro milovníky přírody než studijní typy, 
přátelské rodiny.

Program:
1. den  V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.

2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie 
Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii (světové kulturní dědictví 
pod ochranou UNESCO), lázeňské město, římské památky, georgiánská 
architektura, Roman Bath - prohlídka bývalých římských lázní, procházka 
kolem lázeňských budov a opatství na náměstí The Circus a Royal Crescent 
s georgiánskými domy
Ubytování v hostitelských rodinách ve Swansea.

3. den dopoledne  výuka 
Brecon Beacons - národní park, nejvyšší hory v  jižním Walesu, malebná 
krajina s vysoko položenými slatinami, vřesoviště, ledovcová údolí
Ubytování v hostitelských rodinách. 

4. den dopoledne  výuka
Caerphilly Castle - romantická zřícenina hradu ze 13. stol. se šikmou 
kruhovou věží 
Mumbles - výletní oblas s legendární mílí kaváren a restaurací, nádherné 
útesy Mumbles Head, procházka
Ubytování v hostitelských rodinách. 

5. den - celodenní výlet na  poloostrov Gower - zátoka Three Cliffs Bay 
(procházka kolem zříceniny hradu na pobřeží, písečné duny, nádherná pláž, 
útesy, divocí poníci), Parkmill a Gower Heritage Centre - návštěva 800 let 
starého vodního mlýna, zvířecí farma, řemeslnické dílny 
Rhossili - nejjižnější část poloostrova, procházka po  pobřeží podél útesů 
k Wormshead - skalní útes „dračí hlava“ za odlivu přístupný, nádherná příroda   
Ubytování v hostitelských rodinách. 

6. den dopoledne  výuka
Cardiff - prohlídka hlavního města, návštěva Cardiff Castle a National Museum 
of Wales (archeologické sbírky a nálezy z období ranného křesťanství)
Ubytování v hostelu na cestě do Londýna. 

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. 

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou 
penzí, ubytování v hostelu se snídaní, výuku, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včet-
ně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, 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 + 2x pedagogický dozor.  
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

7 dnů / 4 noci 12 / 3 10.990 Kč

8 dnů / 5 nocí 12 / 3 12.190 Kč

8 dnů / 5 nocí 16 / 4 12.690 Kč

9 dnů / 6 nocí 16 / 4 13.890 Kč
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