
 

 
 
 

 
Výuka angličtiny v Oxfordu a poznávání okolí 

Termín : 16.5. - 22.5.2020 

Cena: 11090,- Kč 

    

Program:  

1. den: Odjezd od školy, cesta přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais. 

2. den: V dopoledních hodinách přijedeme do univerzitního města Oxford, kde si prohlédneme několik college, 

jako je např. Magdalen College či Merton College, a navštívíme slavnou Christ Church College. Obdivovat 

můžeme i Carfax Tower, Radcliffe Camera či Clarendon Building. 

Volný čas je možný využít k nákupům či projížďce lodí po Temži. 

Večer se ubytujeme v rodinách, ve kterých zůstaneme 4 noci. 

3. den: Dopoledne nás čeká výuka angličtiny a poté vyrazíme poznávat historické město Stratford-upon-Avon. 

Podíváme se na rodný dům Williama Shakespeara a během procházky ke kostelu Trinity Church, v němž byl 

tento dramatik pokřtěn a kde také našel místo svého posledního odpočinku, můžeme obdivovat nádherné 

hrázděné domy. 

4. den: Po hodinách angličtiny se vydáme na půvabnou pahorkatinu Cotswolds. Mezi malebnými vesničkami, 

postavenými z místního vápence, navštívíme Stow-on-the-Wold, Bourton-on-the-Water, Burford a Bibury 

s proslulou Arlington Row. 

5. den: Po ukončení anglických lekcí pojedeme navštívit rozsáhlý palác Blenheim Palace, kde se narodil a žil 

britský premiér Winston Churchill. Odtud pak zamíříme k hrobu tohoto významného politika ve vesničce 

Blandon. 

6. den: Ráno odjedeme do Londýna, kde celodenní prohlídku začneme v oblasti Westminster. Podíváme se 

na Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, ulici Whitehall i Downing Street a neopomeneme ani 

Trafalgarské náměstí. 

 



 

 
 
 

 

 

Odpoledne se nejstarším metrem na světě přesuneme ke katedrále svatého Petra a poté budeme pokračovat 

do City, kde uvidíme Tower of London a Tower Bridge. Poté lodí přejedeme k The O2, odkud se autobusem 

vydáme přes kanál La Manche (vlakem nebo trajektem) do Francie a poté přes Belgii a Německo domů. 

7. den: Návrat ke škole v odpoledních hodinách. 

Cena zahrnuje:  autobusovou dopravu, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (strava začíná večeří 2. den a 

končí obědovým balíčkem 6. den; oběd je zajištěn formou obědového balíčku),  3x dopolední výuka angličtiny 

(9 hodin; rozdělení do 3. skupin a  závěrečný certifikát), průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku, povinný 

poplatek do Garančního fondu.  

Cena nezahrnuje:  vybrané vstupné, povinné celodenní  jízdné hromadnou dopravou 6. den v Londýně cca 9 

liber, doporučené cestovní pojištění – komplexní balíček od Union pojišťovny typ A 30 – 252,- Kč/os. 15+/zájezd  

a 175,- Kč/os. do 15/zájezd.  

 

Vstupné (orientační ceny, dle výběru bude vstupné vyžádáno pro skupinu v rámci vzdělávání a jeho výše 

upřesněna) :   

Christ Church College  - 9£ 

rodný dům Williama Shakespeara  - 11,5£  

Trinity Church – 1,5£ 

Blenheim Palace - 16£ palác + zahrady nebo 7,6£ zahrady 

Tower – 12£ 

Westminsterské opatství – 8£ 

 

Upozornění: 

• během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není 
zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce, 

• změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů 
je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě, 

• průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak, 
• podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný 

stát. 

 

CK Grand travel, s.r.o., Sušilovo nám. 48, 68301 Rousínov, tel.:517371868, 603516425, 

info@grandtravel.cz, www.grandtravel.cz 
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