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Vhodné pro SŠVhodné pro SŠ
pobyt s výukoupobyt s výukou

Objevte kouzelnou přírodu severní Anglie a zároveň 
historické, turisticky velmi navštěvované město York, kde vás 
přivítají přátelské anglické rodiny.

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

2. den V ranních hodinách přeprava do Anglie.
York – historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské 
hradby, zachovalé budovy ze všech dob, York Minster - největší gotická 
katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - muzeum věnované době Vikingů, 
National Railway Museum - jedno z největších železničních muzeí na světě, 
York’s Chocolate Story - čokoládovna v samém srdci města
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Yorku.

3. den dopoledne výuka
Scarborough – přímořské lázeňské město, nejstarší anglické lázně se 
zříceninou hradu, Sea Life Centre - velká akvária s mnoha druhy mořských ryb 
a živočichů
Flamborough Head - nejvyšší křídové útesy v Anglii se skalními okny 
a vyhlídkou na maják, procházka po pláži
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den dopoledne výuka
Goathland – starobylé nádraží, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera do 
Bradavic
Whitby – muzeum hraběte Drákuly, místo vyplutí Jamese Cooka, zbytky opatství
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den dopoledne výuka
Fountains Abbey (UNESCO) - zříceniny opatství a zahrady cisterciáckého 
kláštera, které mají nezapomenutelnou atmosféru a patří k nejkrásnějším 
místům v Evropě
Ubytování v hostitelských rodinách.

6. den dopoledne výuka
Lincoln – prohlídka historického města s dominantním hradem a katedrálou, 
obchůdky na Steep Hill a Bailgate
Ubytování v hotelu.

7. den Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu – 
Westminster (budovy Parlamentu s věhlasným Big Benem, Westminster 
Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square…) / City (Tower of London, Tower 
Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral…) / Greenwich (nultý poledník, Royal 
Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark…). Každý program je možný 
doplnit projížďkou lodí po Temži nebo vyhlídkovou jízdou lanovkou přes 
Temži (více inspirace na str. 16 a 17).
NEBO Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii, 
prohlídka historického centra a procházka kolem starobylých univerzitních 
kolejí (možnost návštěvy jedné z nich); v případě pěkného počasí možnost 
plavby po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél proslavených 
„college backs“
Ve večerních hodinách přeprava do Francie.

8. den V odpoledních hodinách návrat do Prahy.

York
jazykový kurz

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

7 dnů / 4 noci 9 / 3 11.390 Kč

8 dnů / 5 nocí 9 / 3 12.790 Kč

8 dnů / 5 nocí 12 / 4 12.990 Kč

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

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

pobyt s výukoupobyt s výukou

Chcete cestovat pohodlněji? 
Využijte možnost přespání v kajutách 
na cestě do Yorku! Více info v CK.


