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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 panov-
níků, 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 (kej-
klíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

8. den V odpoledních hodinách návrat do ČR

Zavítejte do  velkého přímořského letoviska na  jižním 
pobřeží Anglie v hrabství Dorset, které je zároveň kolébkou 
výuky angličtiny pro studenty z  cizích zemí. Určitě oceníte 
i ubytování ve výborných rodinách.

Program:

1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.

2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie
Dopoledne přejezd na  ostrov Isle of Wight, kterému se přezdívá „Anglie 
v kapse“, a to díky svým přírodním krásám a nádherným letoviskům. Může-
me navštívit Osborne House - oblíbené sídlo královny Viktorie, kde si užívala 
nádhery rozlehlých zahrad okolo a kde i naposledy vydechla nebo se vydáme 
na nejzápadnější výběžek ostrova a při krátké procházce po útesech uvidíme 
skalní útvary v moři - The Needles. Na závěr našeho výletu se projdeme kři-
volakými uličkami přístavu Ryde. 
Ubytování v hostitelských rodinách v Bournemouth.

3. den Celodenní výlet do hrabství Dorset. Jurské pobřeží - první “přírodní” 
památka zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. 150 km krásného 
pobřeží od východního Devonu až k Dorsetu. Místo, kde můžeme spatřit zka-
meněliny živočichů z jurského období včetně dobře zachovaných stop dino-
saurů.
Návštěva romantického hradu Corfe Castle - zříceniny velkolepého sídla Vilé-
ma Dobyvatele na poloostrově Isle of Purbeck, možnost prohlédnout si model 
hradu v  jeho původní podobě. Lulworth Cove - mořská zátoka se strmými 
vápencovými útesy, Durdle Door - mořskou vodou vymletá skalní brána, pro-
cházka po nádherném pobřeží. Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den dopoledne výuka
Bournemouth - přímořské město na  jihu Anglie v  hrabství Dorset, 10 km 
dlouhá písečná pláž, molo  s  atrakcemi pro celou rodinu, 2 km zahrad se 
spoustou vzácných rostlin a živočichů ze 3 kontinentů, návštěva podmořské-
ho Oceanária a procházka městem. Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den dopoledne výuka 
New Forest - průjezd chráněnou přírodní oblastí nádherných vřesovišť, list-
natých lesů a starých vesnic se známou vesničkou Burley, která se specializu-
je na obchůdky s čarodějnickými potřebami, místo, kde poníci mají oficiálně 
přednost v jízdě 
Beaulieu - palác, krásné zahrady, zbytky cisterciánského kláštera, muzeum 
starých automobilů (jedna z největších světových sbírek automobilů a moto-
cyklů mapující automobilovou historii Velké Británie) 
Ubytování v hostitelských rodinách

6. den dopoledne výuka 
Cestou do Londýna zastávka ve Winchesteru - první hlavní město v historii 
Anglie, do 18. stol. nejvýznamnější mocenské a politické středisko po Londý-
nu, normansko-gotická katedrála, legendární kulatý stůl krále Artuše
Ubytování v hotelu u Londýna.
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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 + 3x pedagogický dozor.  
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

7 dnů / 4 noci 6 / 2 9.390 Kč

8 dnů / 5 nocí 6 / 2 10.390 Kč

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 10.690 Kč

9 dnů / 6 nocí 9 / 3 11.690 Kč
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