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Weston - super - Mare - jazykový kurz
Špičkové hostitelské rodiny a  kvalitní výuka v  kombinaci 
s  mnoha výlety do  přírody dělají z  tohoto výletu do 
jihozápadní Anglie nezapomenutelný zážitek.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit přes SRN a Belgii do Francie 

2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie 
Bath - jedno z  nejkrásnějších měst ve  Spojeném království a  to díky všem 
budovám postaveným ze zlatavého pískovce, není také divu, že celé 
město je pod záštitou UNESCA, prohlídku tohoto klenotu můžeme začít 
v  nejzachovalejších římských lázních na  světě Roman Baths projdeme se 
po Pultney Bridge, jehož stavba byla inspirována slovutným Mostem zlatníků 
ve  Florencii, užijeme si korzování po  lázeňských bulvárech, nahlédneme 
do domu, kde žila známá spisovatelka Jane Austen 
Ubytování v hostitelských rodinách ve Weston-super-Mare 

3. den Dartmoor – Krajina psa Baskervillského - chráněná přírodní oblast, 
drsná krajina vřesovišť, bažin, stád divokých poníků a skal.  Ze žuly, která se 
zde těží, byl postaven pomník adm. Nelsona v Londýně, London Bridge apod., 
zde zdoláme skalní věž Heytor a navštívíme typickou vesničku Widecombe 
in the Moor s krásným kostelíčkem sv. Pankráce
Exeter – hlavní město hrabství Devon, jedno z nejstarších anglických měst, 
přístavní město na řece Exe, gotická katedrála, hrázděné domy z 16. století, 
zbytky římských hradeb  Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den dopoledne výuka 
Glastonbury – již od nepaměti Glastonbury přitahuje pozornost všech milov-
níků záhad a historie, a to díky ruinám opatství, svého času největšího v Anglii, 
kde se údajně našel hrob krále Artuše a Svatý Grál, dále si uděláme krátkou 
vycházku na kopec Tor, kde dle pověstí stával bájný Avalon a odkud se nám 
naskýtají nádherné výhledy, od středověku je i poutním místem, což nám při-
pomíná věž St. Michael‘s Tower.  Ubytování v hostitelských rodinách 

5. den dopoledne výuka 
Cheddar Gorge – impozantní soutěska s vápencovými stěnami, tyčícími se 
až do výšky 120 m, ochutnávka slavného sýru, výrobní a skladovací prostory, 
Wells – katedrála, nejmenší anglické „city“ a další zajímavá místa v okolí
Ubytování v hostitelských rodinách  
6. den Ráno opustíme hostitelské rodiny a  vyrazíme do  Oxfordu - 
nejslavnějšího univerzitního města, prohlédneme si starobylé koleje 
a navštívíme jednu z nich New College, kde se natáčel Harry Potter, znalci 
umění ocení sbírky v  Ashmolean Museu (řecké, římské a  egyptské umění, 
umělecké předměty), pro cestovatele je připravena lahůdka v  podobě Pitt 
Rivers Museum, kde věhlasní cestovatelé včetně Jamese Cooka shromáždili 
roztodivnosti z celého světa.                                      
V  případě času se zastavíme ve  Windsoru, po  prohlídce spletitých uliček 
v podhradí, v  jedné z nich se vyfotíme před domem, kde Shakespeare psal 
Veselé paničky Windsorské, nás čeká Windsor Castle - jeden z  největších 
obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu mimo Londýn, dojdeme 
do Etonu a podíváme se, kde studovali oba princové William a Harry 
Ubytování v hotelu v okolí Londýna.

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 10.190 Kč

7 dnů / 4 noci 9 / 3 10.790 Kč

8 dnů / 5 nocí 6 / 2 11.190 Kč

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 11.790 Kč

Wells - katedrála Cheddar Gorge

Glastonbury

Dartmoor 

7. den Nastává velký den pro milovníky Harryho Pottera, kde ve  Warner 
Bros Studio se ocitneme ve  světě magie a  čar, právě zde byly natočeny 
všechny příběhy o  tomto nejslavnějším studentovi čarodějnictví. Uvidíte 
zázemí natáčení, nádherné kostýmy a  neuvěřitelné množství filmových 
rekvizit a nadpřirozené bytosti, které se ve filmech objevily. Po prohlídce (3 
- 4 hodiny) se hromadnou dopravou přepravíme do centra Londýna a podle 
času zvolíme program (procházka kolem památek, nákupy na Oxford Street, 
projížďka lodí po Temži). 
V podvečer odjezd do přístavu a přeprava trajektem do Francie.

8. den V odpoledních hodinách návrat do ČR

pobyt
s výukou

pobyt
s výukou


