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1. den (17.5.)  - odjezd z Prahy v odpoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov, tranzit SRN, Belgie, Francie 
 

2. den (18.5. ) - v brzkých ranních hodinách přeprava trajektem do Anglie 
Stratford upon Avon - malebné historické městečko, rodiště Williama Shakespeara, hrázděné domy ze 16. a 
17. stol., památky na slavného rodáka, návštěva jeho rodného domku, procházka městem. Návštěva Motýlí 
farmy – největší anglický motýlí ráj, objevte mnoho z nejkrásnějších světových motýlů v exotickém prostředí 
tropických květů s vodopády a rybami naplněnými bazény. Naleznete zde i největší sbírku živého hmyzu v 
Evropě, pozorujte fascinující a neobyčejné brouky, kudlanky, obří stonožky, šneky, krabi, pavouky a další.  
- večer ubytování v hostitelských rodinách ve Stratfordu upon Avonu  

  
3. den (19.5.)  dopoledne výuka (9-13) 

Blenheim Palace - tento úchvatný, barokní palác z počátku 18. století, je největší soukromou residencí v UK 
vyjma sídla  královské rodiny, byl také rodištěm nejznámějšího vévody z Marlborough, a to sira Winstona 
Churchila, ale nás zaujme především nádherný anglický park se zahradami ve stylu italském a japonském, 
vláčkem pak dojedeme do Adventure Park, kde se kromě bludiště nachází spousta jiné zábavy 
Cotswolds – Bourton on the Water - romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová kopcovitá 
krajina s pastvinami, návštěva jedné z vesnic s unikátní architekturou - domy ze zlatohnědého kamene se 
střechami z kamenných tašek 
- ubytování v hostitelských rodinách  
 

4. den (20.5.)  dopoledne výuka (9-13) 
Great Malvern – vyhlášené lázně v době viktoriánské Anglie díky léčivému prameni Ann´s Well,  který zde 
vyvěrá  dodnes 
Malvern Hills - procházka chráněnou krajinnou oblastí, cesta napříč geoparkem vás dostane v čase až 500 
milionů let do historie země. Dramatická krajina, ekologické, historické a kulturní bohatství dělá krajinu 
unikátní. Staré žulové kopce se zvedají z nížiny podél řeky Severn a jejich 15 km dlouhá silueta upoutá už 
z dálky. Výstup na nejvyšší kopec pohoříčka Malvern Hills – Worcestershire Beacon (425m), odkud jsou 
nádherné výhledy do šesti hrabství 
- ubytování v hostitelských rodinách  

 

5. den (21.5.)  dopoledne výuka (9-13) 
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 také nejstarší 
botanická zahrada z roku 1621, dále pak Carfax Tower – vež ze 14 století, odkud se vám otevře krásný 
panoramatický výhled na celé město. Odpoledne možnost návštěvy jednoho z muzeí (University  Museum – 
přírodovědné, Pitt Rivers Museum – archeologické, Ashmolean Museum – nejstarší britské muzeum).                                                                                                                                                          
- ubytování v hostitelských rodinách  
 

6. den (22.5.)  dopoledne výuka (9-13) 
Warwick Castle - jeden z nejkrásnějších a nejmohutnějších středověkých hradů, obklopený nádherným parkem 
a skleníky, komnaty se vzácným přepychovým nábytkem, sbírky porcelánu a obrazů, voskové figuríny 
znázorňující život na hradě, zbrojnice, žalář 
- ubytování v hostitelských rodinách  

 

7. den (23.5.) Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye (135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled 
na celý Londýn), přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a Westminster 
Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků), přes White Hall kolem Downing Street (rezidence 
britského ministerského předsedy), přes Horse Guard Parade a St.James´ Park k Buckingham Palace. Náměstí 
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.od Raffaela či Rembranta), 
Piccadilly Circus na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent Garden 
(pouliční umělci, klauni, hudebníci). V závěru dne je možná návštěva Britského muzea, večer projížďka lodí 
po Temži. 
- ve večerních hodinách přeprava do Francie   

 

8. den (24.5.) - v odpoledních hodinách návrat do Prahy 
 

CENA:    12.590,- Kč / student mladší 18ti let       

 při počtu min. 40ti účastníků + 2x pedagog. dozor  
Student starší 18ti let - příplatek 290,-Kč / dospělá osoba – příplatek 590,- Kč 
 

CENA ZAHRNUJE:  dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt, 5 nocí v hostitelských rodinách ve  
Stratford upon Avon s plnou penzí, výuku 16 lekcí / 4 výukové dny, průvodce, kompletní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevnou mapu Londýna 

 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50 GBP), kapesné (cca 35 GBP), drobná EUR (na WC při tranzitu) 
 


