
 

 

26.10. – 1.11.2015 
 

Univerzitní Oxford s výukou 
 

 

Program zájezdu: 
 

1. den odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais 
 
2. den  příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do 

Londýna, celodenní pobyt v Londýně 
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Trafalgar 
Square, Buckingham Palace – event. zhlédnutí střídání stráží, 
možnost projížďky na obřím kole London Eye 
odpoledne: plavba lodí po řece Temži k Tower Bridge, 
návštěva hradu Tower (korunovační klenoty), St. Catherine 
Docks, odjezd do jednoho z nejkrásnějších měst Anglie Oxfordu, ubytování v rodinách 
 

3. den  dopoledne: výlet do oblasti Cotswolds – překrásná venkovská krajina s pitoreskními vesničkami a rozkošnými domky z 
místního typického vápence, zastávka v Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, Bibury (Arlington Row), 
Burford, 

            odpoledne: 13:45 - 17:00 hod. – jazykový test, rozděleni do skupin a výuka, návrat do rodin 
 
4. den  dopoledne: návštěva největšího středověkého hradu v Británii Warwick Castle – nevšední zážitek vás zavede do 

středověké Anglie, komnaty s pohyblivými voskovými figurínami a hradním žalářem 
odpoledne: 13:45 - 17:00 hod. - výuka, návrat do rodin 
 

5. den  dopoledne: Stonehenge, návštěva nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není 
prohlídka možná),  

            odpoledne: 13:45 - 17:00 hod. - výuka, předáni diplomů, návrat do rodin 
 
6. den  celodenně: pěší prohlídka města s průvodcem – High Street a nejkrásnější kolej Magdalen College, Saint Aldate’s 

Street, Carfax Tower ze 13. st., nejstarší kolej Merton College (1264), Town Hall, návštěva univerzitního areálu 
nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – nádvoří, kaple, jídelna (místo filmování Harryho Pottera) – katedrála 
Christ Church Cathedral, procházka u Radcliff Camera a Clarendon Building, možnost navštívit některé z muzeí 
– Oxford University Museum of Natural History, Ashmolean Museum, Pitt Rivers Museum nebo Museum of 
Oxford, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 

 
7. den  příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 
 

 

Celková cena zahrnuje: 
 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou 

balíčku) 
 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, 

vyučující s kvalifikací EFL) 
 dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)  
 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)  
 dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou  
 komplexní pojištění v rozsahu ČSOB pojišťovny a.s. - léčebné výlohy do výše 3 mil. 

Kč, odpovědnost za škodu do 0,5 mil Kč, úrazové pojištění, pojištění osobních věcí 
a storno zájezdu (max. 10.000,- Kč, 20% spoluúčast)  

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.  
 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky 
 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně  
 pobyt pro 10 studentů a 1 pedagogický dozor 

 
Cena nezahrnuje vstupy do památek a objektů.  


