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Vyhlášené univerzitní město, sídlo nejstarší anglické univerzity, 
město studentů! Kde jinde by na Vás zapůsobila pravá 
studentská atmosféra než v Oxfordu?!

Program:
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie

2. den V brzkých ranních hodinách přeprava do Anglie
Oxford  – nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých 
kolejí a historických památek, možnost návštěvy New College nebo Christ 
Church College, kde se natáčel Harry Potter. Nachází se zde nejstarší 
botanická zahrada z roku 1621, Carfax Tower – věž ze 14. století, která nabízí 
panoramatický výhled na celé město. Odpoledne možnost návštěvy jednoho 
z muzeí – University Museum (přírodovědné), Ashmolean Museum (řecké, 
římské a egyptské umění), Pitt Rivers Museum (lahůdka pro cestovatele, kde 
jsou shromážděny roztodivnosti z celého světa od věhlasných cestovatelů). 
Možnost projížďky lodí kolem univerzitních parků (nikoliv kolejí), osobní volno, 
nákupy (Primark).
Večer ubytování v hostitelských rodinách v okolí Oxfordu.

3. den dopoledne výuka
Stratford upon Avon – malebné historické městečko, rodiště slavného 
dramatika a básníka Williama Shakespeara, památky na slavného rodáka – 
rodný domek, škola, hrob v Holy Trinity Church, kde je pohřben, a nedaleko 
Anne Hathaway’s  Cottage – rodný dům manželky Shakespeara. Butterfly 
Farm – největší motýlí ráj v Anglii - mnoho nevšedních druhů motýlů 
v exotickém prostředí tropických rostlin, největší sbírka živého hmyzu v Evropě 
(neobyčejní brouci, obří stonožky, šneci, pavouci a mnoho dalších).
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den dopoledne výuka
Cotswolds – romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová 
kopcovitá krajina s pastvinami, Bourton on the Water – jedna z vesniček 
s unikátní architekturou – domy ze zlatohnědého kamene se střechami 
z kamenných tašek, kterou si prohlédneme i v miniatuře v měřítku 1:9 – 
Modele Village
Blenheim Palace – exteriéry, úchvatné zahrady s vodními terasami a keřovým 
bludištěm, rodiště sira Winstona Churchilla
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den dopoledne výuka
Windsor Castle  – jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo 
královského rodu, nejvýznamnější oficiální rezidence královské rodiny 
mimo Londýn, procházka městečkem Windsor - dlážděné křivolaké uličky 
s hrázděnými domy
Eton – nejslavnější soukromá škola v Británii, kde studovali princové William 
a Harry
Ubytování v hostitelských rodinách.

6. den dopoledne výuka
Návštěva filmových ateliérů Warner Bros. Studio, kde se v rámci prohlídky 
The Making of Harry Potter seznámíte se vznikem nejúspěšnější filmové 
série o Harrym Potterovi, které stvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová. 
Uvidíte zázemí natáčení, nádherné kostýmy a neuvěřitelné množství filmových 
rekvizit a nadpřirozené bytosti, které se ve filmech objevily.

Oxford
jazykový kurz

Počet dnů / počet nocí Počet lekcí / počet výuk. dnů Cena

7 dnů / 4 nocí 9 / 3 12.290 Kč

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 13.690 Kč

8 dnů / 5 nocí 12 / 4 14.190 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou 
penzí, výuku, průvodce, eurotunel/trajekt, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v za-
hraničí, pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19, barevná mapa Londýna.

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

7. den Londýn  – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – Westminster / City / 
Greenwich, možnost projížďky lodí po Temži nebo vyhlídková jízda lanovkou 
přes Temži (více inspirace na str. 16 a 17).
Ve večerních hodinách přeprava do Francie

8. den V odpoledních hodinách návrat do ČR.

pobyt s výukoupobyt s výukou


