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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1012
Termín zájezdu:  dle přání školy

10.300,- Kč

Jazykový kurz v Bognor Regis

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Kdo jako dítě rád chodil do muzea? Nesahat, pozor, neběhej, ať to 
neshodíš... ticho! Ne, kdepak. V Anglii je vše obráceně. Tumáš, sáhni si, 
obleč si tu římskou zbroj, poskládej mozaiku, určitě si to vyfoť a pojď blíž, 
ať z toho něco máš. Weald and Downland Living Museum jde ještě dál. 
V historických domech zachráněných před demolicí si vyzkoušíte vaření, 
pletení, nebo různé zemědělské činnosti. Život zde ucítíte nejen nosem, 
ale třeba i vlastními mozoly :)

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno dorazíme do přístavu a přeplavíme se do Velké Británie. 
Čeká nás Londýn - nejprve procházka parkem ve čtvrti Greenwich a pak City. 
Navštívíme Tower Bridge Exhibition, The Tower a nebo St. Pauls Cathedral. 
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
strávíme ve Weald & Donwland Living Museum. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme do 
města Portsmouth. Navštívíme námořní muzeum, loď HMS Victory a vyhlídkovou 
věž Spinnaker Tower. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne strávíme 
v přímořském letovisku Brighton, projdeme se po pláži, navštívíme Sea Life 
Centre nebo Royal Pavilion a také vyhlídkovou věž i360. Pak se vrátíme do rodin, 
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster 
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do čtvrti 
Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

příznivá cena

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
12.-18.3.,  14.-20.5.,  18.-24.6.
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Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
 s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1011
Termín zájezdu:  dle přání školy

10.600,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

oblíbený kurz

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno dorazíme do přístavu a přeplavíme se do Velké Británie. 
Dopoledne dojedeme do přímořského letoviska Brighton. Čeká nás Sealife 
Centre, Royal Pavilion, procházka po pláži i vyhlídková věž i360. Večer se 
ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
navštívíme zříceninu hradu Pevensey a projdeme se po útesech Beachy Head. 
Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme 
do města Portsmouth, kde navštívíme námořní muzeum a loď HMS Victory. 
Vyjedeme také na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Večer se opět vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne se 
pojedeme podívat do skvělého venkovského muzea Weald and Downland Living 
Museum. V podvečer se zastavíme v Brightonu, kde bude čas na nákup suvenýrů. 
Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme z Brightonu do Londýna a den strávíme ve čtvrti 
Westminster prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do 
čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Brighton patří mezi nejvyhledávanější místa ve Velké Británii. Kouzelná 
oblázková pláž se každý den plní pobíhajícími dětmi, odpočívajícími 
dospělými, turisty, kteří pojídají fish and chips. Nádhernou přímořskou 
scenérii dokresluje viktoriánské akvárium, půlkilometrové zábavní molo 
i stovky poletujících a křičících mořských racků...

Jazykový kurz v Brightonu
AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-7.5.,  4.-10.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
 s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1016
Termín zájezdu:  dle přání školy

11.400,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

náš tip

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno přejedeme do Velké Británie a dojedeme do Torquay. 
Projdeme se po nábřeží, navštívíme akvárium Living Coast, modelovou vesničku 
Babbacombe Model Village nebo se projedeme lodí po zálivu. Večer se ubytujeme 
v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
prozkoumáme národní park Dartmoor - vyšplháme na Haytor a navštívíme 
Widecombe. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme do 
města Plymouth, odkud vyplula slavná loď Mayflower do Ameriky. Podnikneme 
plavbu lodí po přístavu s vyhlídkou na doky a vojenský přístav nebo navštívíme 
National Marine Aquarium. Večer se opět vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne 
navštívíme Exeter. Projdeme se centrem města a prohlédneme si zdejší gotickou 
katedrálu s nejdelší spojitou gotickou klenbou na světě. Pak se vrátíme do rodin, 
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster 
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Odpoledne se svezeme na London 
Eye a společně se navečeříme v čínské restauraci v Soho. Večer se vydáme do 
Doveru a poplujeme zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Torbay je anglická riviéra. Torbay jsou města Torquay, Paignton a Brixham. 
Moc zde neprší, je tu teplo, rostou tu palmy a život plyne pohodově. 
Britská komediální skupina Monty Python zde natočila několik dílů svého 
Létajícího cirkusu a John Cleese se nechal excentrickým majitelem hotelu 
inspirovat k natočení seriálu Fawlty Towers. Jeho příteli hoteliér vyhodil 
kufr z okna, protože si myslel, že je v něm bomba. Ale nebojte se, všechny 
hostitelské rodiny v Torbay nejsou tak podezřívavé :)

Jazykový kurz v Torbay

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
14.-20.5.,  4.-10.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
 s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1022
Termín zájezdu:  dle přání školy

11.600,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

příjemné prostředí

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno se přeplavíme do Velké Británie. Přejedeme až do Ilfracombe, 
projdeme se po pláži a lodí vyrazíme na krátkou plavbu podél pobřeží. Večer se 
ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
se vyřádíme v zábavním parku Milky Way se spoustou atrakcí. Projedeme se 
na horské dráze, vyzkoušíme svoji odvahu na nejprudší skluzavce, prožijeme 
strašidelnou cestu do vesmíru nebo se ztratíme v bludišti. Večer se vrátíme do 
rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne se vydáme na 
výlet do malebné vesničky Clovelly. Projdeme se strmými uličkami k přístavu a 
odpočineme si na pěkné oblázkové pláži. Poté se zastavíme v rušném trhovém 
městě Barnstaple, kde si budeme moci koupit suvenýry. Večer se opět vrátíme 
do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne vyrazíme 
do národního parku Exmoor. Navštívíme půvabný přístav Lynmouth, odkud 
se strmou lanovkou přesuneme do viktoriánského letoviska Lynton. Odtud se 
vydáme na krátkou procházku do Valley of the Rocks se spoustou fantaskních 
skalních formací a úchvatných výhledů na pobřeží. Pak se vrátíme do rodin, 
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster 
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Odpoledne se svezeme na London 
Eye a společně se navečeříme v čínské restauraci v Soho. Večer se vydáme do 
Doveru a poplujeme zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Málo míst v Anglii je tak vzdálených, čistých a nedotčených jako právě 
severní pobřeží Devonu. Moře omývá krásné skalnaté útesy, malé říčky 
se do pobřeží zařezávají a vytváří kouzelná zákoutí, krajina v Exmooru 
připomíná Dartmoor, ale je tišší, prázdnější a tajemnější... Přesto, místní 
lidé jsou veselí, milí a vstřícní.

Jazykový kurz v Ilfracombe

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
7.-13.5.,  11.-17.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1023
Termín zájezdu:  dle přání školy

10.400,- Kč

Jazykový kurz v Bath

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

oblíbená oblast

Věděli jste, že město Bath prý založil král Bladud, který pásl prasátka 
v bahnitém prameništi a přitom se vyléčil z lepry? Nebo že lázně v 17. 
století navštívily dvě královny, aby otěhotněly? Kateřině, manželce 
Karla II., se to nepodařilo, to lázeňský pobyt Marie Modenské, manželky 
Karlova bratra Jakuba II., byl (alespoň z lékařského pohledu) úspěšnější :)

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Ráno přejedeme do Velké Británie a dojedeme do města Bath. 
Navštívíme Roman Bath Museum, uvidíme Royal Crescent, Circus, Bath Abbey aj. 
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
si prohlédneme Wells s gotickou katedrálou a prozkoumáme opatství 
v Glastonbury. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a 
popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne navštívíme 
Longleat House, venkovské sídlo s pěknými zahradami, bludištěm a safari. Večer 
se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne se 
můžeme těšit na Bristol. Kromě procházky městem navštívíme loď SS Great 
Britain. Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster 
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do čtvrti 
Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
21.-27.5.,  18.-24.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
 s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1024
Termín zájezdu:  dle přání školy

10.400,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

doporučujeme

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno se přeplavíme do Velké Británie a dojedeme do oblasti 
Salisbury Plain. Navštívíme Old Sarum a pěšky dojdeme do nedalekého Salisbury, 
kde si prohlédneme katedrálu a historické centrum města. Večer se ubytujeme 
v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
navštívíme a detailně prozkoumáme pravěké megalitické stavby Stonehenge a 
Avebury. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne přejedeme 
do Beaulieu, kde navštívíme Národní muzeum motorismu, které se nachází na 
pozemcích bývalého cisterciáckého kláštera a viktoriánského panství. Večer se 
opět vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne si 
projdeme rodiště mořeplavce Waltera Raleighe Sherborne a navštívíme malebné 
městečko Shaftesbury. Vrátíme se do rodin, navečeříme se a odpočineme si.

6. DEN: Po snídani odjedeme ze Salisbury do Londýna a den strávíme ve čtvrti 
Westminster prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do 
čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Anglie je bezesporu zemí katedrál. Po normanském vpádu do země zde 
bylo postaveno mnoho desítek kostelů, klášterů a katedrál. Připomenutím 
té doby jsou obrovské stavby v Canterbury, Winchesteru, Ely, Durhamu, 
Peterborough, Lincolnu, Norwichi, Worcesteru nebo Salisbury. Většina 
katedrál se stavěla dlouhá staletí, jen ta v Salisbury byla postavena za 
pouhých 36 let. Její krásný čistý gotický styl je toho připomenutím. A 
kdybyste hledali nejvyšší kostelní věž v zemi, je to právě tady, v Salisbury.

Jazykový kurz v Salisbury

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
28.5.-3.6.,  18.-24.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  1002
Termín zájezdu:  dle přání školy

10.100,- Kč

Jazykový kurz ve Windsoru

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

výlet do Oxfordu

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno dorazíme do přístavu a přeplavíme se do Velké Británie. 
Čeká nás Londýn - celodenní procházka ve čtvrti City. Navštívíme Tower Bridge 
Exhibition, The Tower a St. Pauls Cathedral. Večer se ubytujeme v hostitelských 
rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
navštívíme Windsor Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo 
královské rodiny. Projdeme se po městečku a podíváme se do Etonu ke známé 
koleji. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne navštívíme  
univerzitní město Oxford. Projdeme se kolem nejznámějších pamětihodností 
(Sheldonian Theatre, Bodleian Library, Radcliffe Camera, Ashmolean Museum 
aj.) a navštívíme Christ Church College. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne si 
prohlédneme Hampton Court Palace, kde je několik zajímavých prohlídkových 
okruhů včetně historické míčovny nebo venkovního labyrintu. Poté se zastavíme 
na Runnymede Hill, kde byla podepsána Magna Charta Libertatum. Večer se 
vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani se znovu vydáme do Londýna. Dopoledne prozkoumáme 
Natural History Museum ve čtvrti South Kensington. Odpoledne strávíme 
v oblasti Westminsteru prohlídkou nejzajímavějších míst. Uvidíme Houses of 
Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace a další pamětihodnosti. 
Večer přejedeme do čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do 
Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Nejvznešenější ze všech hradů v Anglii, nejkrásnější a nejpřísněji střežený. 
Opředený mnoha pověstmi, pohádkový, skrývající tisíce pokladů. Hrad, 
kde všichni rytíři pokleknou před svou královnou a ti nejlepší z nejlepších 
přijmou z jejích rukou podvazkový řád. Windsor Castle - královská galerie, 
pevnost, památník, ale také domov. Největší a nejdéle obývaný hrad ve 
Velké Británii. 

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-7.5.,  11.-17.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 9 vyučovacích hodin (po 45 min)
 s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1031
Termín zájezdu:  dle přání školy

11.800,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Shakespearova škola

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Ráno přejedeme do Velké Británie a dojedeme do malebného městečka 
Stratford upon Avon. Procházka po stopách W. Shakespeara povede kolem jeho 
rodného domu, školy a New Place až ke kostelu Holy Trinity, kde je pohřben. 
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
navštívíme Black Country Living Museum, interaktivní muzeum o době královny 
Viktorie a průmyslové revoluce. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a 
popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne přejedeme 
do Birminghamu, podíváme se do obchodního centra Selfridges (J. Kaplický) a 
navštívíme čokoládovnu Cadbury World. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme 
se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne 
navštívíme středověký hrad Warwick a později se projdeme centrem Coventry. 
Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster 
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Večer přejedeme do čtvrti 
Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Ve Stratfordu je několik míst, kde si člověk může takřka sáhnout na 
velkého ducha. Wiliam Shakespeare, který se zde narodil, chodil do školy, 
hrál, psal a nakonec i zemřel, zde zanechal mnoho stop. A my nejen že 
mnohá z těchto míst navštívíme, ale výuku můžeme absolvovat přímo ve 
škole, kam malý Vilík před více než čtyřmi sty lety sám chodil.

Jazykový kurz ve Stratfordu

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Zažijte výuku v King Edward VI school -
do stejné třídy chodil kdysi William Shakespeare!

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
21.-27.5.,  18.-24.6.
   



102 103
PRO TRAVEL CK, s.r.o.      www.zajezdyproskoly.cz       info@protravel.cz       tel: 377 919 202      mob: 739 900 345 PRO TRAVEL CK, s.r.o.      www.zajezdyproskoly.cz       info@protravel.cz       tel: 377 919 202      mob: 739 900 345

Zá
je

zd
y 

s v
ýu

ko
u

Zá
je

zd
y 

s v
ýu

ko
u

Ch
es

te
r

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1032
Termín zájezdu:  dle přání školy

11.800,- Kč

Jazykový kurz v Chesteru

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

výlety do Walesu

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno přejedeme do Velké Británie. Dojedeme do města Chester, 
prohlédneme si centrum a navštívíme Dewa Roman Experience a gotickou 
katedrálu. Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a 
odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
strávíme v Liverpoolu. Čeká nás procházka centrem a buď Beatles Museum nebo 
stadion Liverpool FC. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne pojedeme 
do severního Walesu. Prohlédneme si Conwy Castle a tramvají vyjedeme 
na vyhlídku u městečka Llandudno, kde se později projdeme po přímořské 
promenádě. Večer se vrátíme do rodin, navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne 
navštívíme malebnou oblast kolem Llangollen a projdeme se v okolí Pontcyssylte 
Aqueduct. Vrátíme se do rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme do Londýna a den strávíme ve čtvrti Westminster 
prohlídkou nejznámějších pamětihodností. Odpoledne se svezeme na London 
Eye a společně se navečeříme v čínské restauraci v Soho. Poté se vydáme do 
Doveru a poplujeme zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Do Chesteru se pojedeme učit anglicky. Ale když už se podíváme do 
Walesu, to by bylo, abychom se nenaučili alespoň pár slovíček velšsky. 
Musíme si ovšem dát velký pozor na velšskou výslovnost. LL se čte jako 
CHL, U se čte jako I, W se čte jako U... to vždy hrůzou vstávají na těle 
všechny LLWPU!

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-15.4.,  23.-29.4.,  21.-27.5.,  28.5.-3.6.
   

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt Ijmuiden - Newcastle s uby-

továním v kajutách s příslušenstvím
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 9 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

Sti
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ng

Číslo zájezdu:  1051
Termín zájezdu:  dle přání školy

12.700,- Kč
oblíbený kurz

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes SRN do Nizozemska. Navštívíme Amsterdam, 
projedeme se na lodičkách po grachtech a odjedeme do přístavu Ijmuiden, odkud 
odplujeme do Velké Británie. Nocleh je na lodi v kajutách s příslušenstvím.

3. DEN: Dopoledne se vylodíme v Newcastlu a vydáme se do Skotska. Cestou 
navštívíme Jedburgh Abbey a Melrose Abbey a zastavíme se u Falkirk Wheel. 
Večer se ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne si 
prohlédneme bránu do Highlands - Stirling Castle. Zastavíme se také u Wallace 
Monument a památníku bitvy u Bannockburn. Večer se vrátíme do rodin, 
navečeříme se a popovídáme si.

5. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne si uděláme 
výlet do krásné krajiny The Trossachs. Svezeme se parníkem po Loch Katrine, 
zastavíme se u Doune Castle a u katedrály v Dunblane. Večer se vrátíme do 
rodin, navečeříme se a odpočineme si.

6. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne si 
prohlédneme hlavní město Skotska - Edinburgh. Navštívíme hrad a projdeme se 
po Královské míli. Poté se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme si o 
svých zážitcích.

7. DEN: Po snídani vyrazíme do přístavu Newcastle. Cestou navštívíme římskou 
pevnost Housesteads na Hadrianově zdi. Večer přeplujeme zpět do Francie.

8. DEN: Po noční plavbě projedeme Nizozemskem a Německem a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme ve večerních hodinách.

Nosí Skoti pod sukní spodní prádlo? Mačkají měchy nebo foukají do 
píšťaly, když hrají na dudy? Co se vlastně váže do ovčích žaludků? Recitují 
Skoti básně před každou večeří? Proč neumějí Angličané správně vyslovit 
„loch“? Je James Bond Skot? A žije vůbec v nějakém lochu Lochneska?

Jazykový kurz ve Stirlingu
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x Eurotunel, 1x trajekt přes kanál La 

Manche (nebo 2x Eurotunel) 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  1033
Termín zájezdu:  dle přání školy

10.700,- Kč

Jazykový kurz v Yorku

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

zajímavý program

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a Belgii do Francie.

2. DEN: Brzy ráno projedeme Eurotunelem do Velké Británie. Čeká nás York, kde 
na nás dýchne středověk. Projdeme se uličkou Shambles, po starých hradbách i 
k opatství St. Mary´s. Navštívíme gotický Yorkminster i Clifford´s Tower. Večer se 
ubytujeme v hostitelských rodinách, navečeříme se a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku v místní škole. Odpoledne 
navštívíme Castle Howard, venkovský zámek s krásným parkem, a také rozsáhlé 
ruiny cisterciáckéhoo opatství Rievaulx Abbey. Večer se vrátíme do rodin, 
navečeříme se a popovídáme si.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka v místní škole. Odpoledne navštívíme 
Whitby Abbey na vysokém útesu nad mořem a také malebý záliv Robin Hood´s 
Bay. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

5. DEN: Po snídani nás naposledy čeká výuka v místní škole. Odpoledne strávíme 
v trhovém městečku Knaresborough a poté se vrátíme do Yorku, kde si budeme 
moci nakoupit suvenýry. Pak se vrátíme do rodin, navečeříme se a popovídáme 
si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani se vydáme na cestu do Londýna a den strávíme ve čtvrti 
Westminster prohlídkou nejzajímavějších míst. Uvidíme Houses of Parliament, 
Westminster Abbey, Buckingham Palace a svezeme se na London Eye. Večer 
přejedeme do čtvrti Greenwich, odkud se vydáme do přístavu a zpět do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

York, hlavní město severu. Eboracum, místo, kde římané měli své kamenné 
město. Tam se císař Konstantin dozvěděl o smrti svého předchůdce. 
Yorkshire, tajemná krajina plná blat, vřesu, starých klášterů a divokého 
pobřeží. A opět návrat do Yorku s jeho úchvatnou gotickou katedrálou, 
křivolakými uličkami a středověkými hradbami...

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
7.-13.5.,  11.-17.6.
   

Další zájezdy s výukou angličtiny
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Jazykový kurz v Londýně č.zájezdu: 1001

Sedmidenní zájezd do hlavního města Velké Británie s výlety na královský hrad 
ve Windsoru nebo do přímořského letoviska Brighton. Cena zahrnuje čtyři noci v 
hostitelských rodinách s plnou penzí, devět vyučovacích hodin (po 45 minutách), 
dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 11.300,- Kč

Jazykový kurz v Bournemouth č.zájezdu: 1014

Sedmidenní zájezd do přímořského letoviska Bournemouth na Jurském pobřeží 
spojený s návštěvou Stonehenge. Cena zahrnuje čtyři noci v hostitelských rodinách 
s plnou penzí, dvanáct vyučovacích hodin (po 45 minutách), dopravu, průvodce, 
pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 12.500,- Kč

Jazykový kurz v Newquay č.zájezdu: 1021

Osmidenní zájezd do malebného Cornwallu s návštěvou římského města Bath a 
Londýna. Cena zahrnuje 5 nocí v hostitelských rodinách s plnou penzí (1 noc v 
hostitelské rodině v Londýně nebo okolí), dvanáct vyučovacích hodin (po 45 mi-
nutách), dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní po-
jištění. cena: 13.400,- Kč

Jazykový kurz v Oxfordu č.zájezdu: 1030

Sedmidenní zájezd do univerzitního města Oxfordu s výlety do Windsoru, Stratfor-
du a do Londýna. Cena zahrnuje čtyři noci v hostitelských rodinách s plnou penzí, 
dvanáct vyučovacích hodin (po 45 minutách), dopravu, průvodce, pestrý informač-
ní materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 12.200,- Kč

Jazykový kurz v Edinburghu č.zájezdu: 1050

Osmidenní zájezd do skotské metropole s návštěvou Stirlingu nebo Rosslyn Chapel 
známé z románu Dana Browna. Cena zahrnuje čtyři noci v hostitelských rodinách 
s plnou penzí, dvě noci ve čtyřlůžkové kabině na trajektu, devět vyučovacích ho-
din (po 45 minutách), dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní 
cestovní pojištění.

cena: 13.800,- Kč
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  4091
Termín zájezdu:  dle přání školy

12.900,- Kč

Jazykový kurz v Rouen

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

kvalitní výuka

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno zastavíme v městě Reims proslaveném velkolepou gotickou 
katedrálou Notre-Dame, jejíž prohlídku si nenecháme ujít. Pokračovat budeme 
do městečka Giverny, kde žil impresionistický malíř Claude Monet. Navštívíme 
jeho dům Fondation Claude Monet s galerií a především překrásnou zahradou, 
kterou malíř několikrát ve svých obrazech ztvárnil. V podvečer dojedeme na 
ubytování do francouzských rodin v Rouen.

3. DEN: Po snídani nás čeká výuka francouzštiny v místní škole. Odpoledne se 
přesuneme do centra Rouen, kde si prohlédneme slavnou gotickou katedrálu, 
orloj, půvabné uličky s hrázděnými domy starého města a náměstí, kde byla 
upálena Jana z Arku. Večer se vrátíme na ubytování do rodin.

4. DEN: Po snídani nás opět čeká výuka francouzštiny v místní škole. Po výuce 
odjedeme do rybářského městečka Honfleur. Projdeme se městečkem a 
vychutnáme si neopakovatelnou atmosféru malebného přístavu, kam jezdili i 
slavní malíři Renoire, Boudin nebo Cézanne. Poté přejedeme přes řeku Seine po 
mostě Le Pont de Normandie, který se řadí mezi nejzajímavější evropské mosty. 
Pojedeme dále na sever k pobřeží Cote d´Albatre, které dostalo jméno podle 
křídových útesů a mléčně zakalených vod typických pro normandské pobřeží. 
Zastavíme se v přímořském letovisku Etretat a projdeme se podél úchvatných 
útesů strmě spadajících do moře. Večer se vrátíme na ubytování do rodin.

5. DEN: Po snídani budeme pokračovat ve výuce francouzštiny v místní škole. 
Odpoledne se vydáme do pobřežního městečka Arromanches, které bylo jedním 
z hlavních center vylodění spojeneckých vojsk v červnu r. 1944. Navštívíme 
působivé muzeum Arromanches 360 a užijeme si i volný čas u moře. Večer se 
vrátíme na ubytování do rodin.

6. DEN: Po snídani přejedeme do centra Paříže. Vystoupíme na vyhlídce 
Esplanade du Trocadéro s velkolepým výhledem na Eiffelovu věž a projdeme se 
zahradami Jardins du Trocadéro. Budeme mít volný čas u světoznámé Tour Eiffel 
s možností výstupu/výjezdu na Eiffelovu věž. Metrem přejedeme do Latinské 
čtvrti a kolem známých budov (Sorbonna, Pantheon) dojdeme až k věhlasné 
katedrále Notre Dame. Odpoledne ještě přejedeme do populární pařížské čtvrti 
Montmartre. Uvidíme známou baziliku Sacré-Coeur s krásným výhledem na 
Paříž a zastavíme se na malebném náměstí malířů Place du Tertre. Večer se s 
Paříží rozloučíme a odjedeme zpět do České republiky.

7. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v dopoledních 
hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
29.5.-4.6.
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 4x ubytování s polopenzí v hotelu po 

2-4 osobách
• pobytová daň
• 9 vyučovacích hodin (po 50 min)
 s místním lektorem v jazykové škole
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Číslo zájezdu:  9050
Termín zájezdu:  dle přání školy

11.100,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

ubytování u moře

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem 
pojedeme přes SRN, Francii a Španělsko a zastavovat budeme jen na protažení a 
toalety.

2. DEN: Po příjezdu na pobřeží Costa Brava se ubytujeme v hotelu a zbytek dne 
strávíme odpočinkem na pláži a koupáním v moři. Večer se společně navečeříme 
v hotelové restauraci.

3. DEN: Dopoledne absolvujeme výuku v místní škole (3 x 50 minut). Odpoledne 
přejedeme do města Girona, jehož staré město je jedno z nejzachovalejších 
středověkých měst ve Španělsku. Společně navštívíme katedrálu a eventuelně 
přilehlé Museo Capitular, kde je uložen úžasný románský gobelín Stvoření. Po 
prohlídce budeme mít volný čas na procházku centrem i po městských hradbách 
s nádhernými výhledy nebo na návštěvu nejzachovalejší židovské čtvrti v západní 
Evropě. Večer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.

4. DEN: Dopoledne opět absolvujeme výuku v místní škole (3 x 50 minut).  
Odpoledne přejedeme do Barcelony k fotbalovému stadionu Camp Nou, který 
je domovem jednoho z nejznámějších fotbalových družstev světa - FC Barcelona. 
Prohlédneme si fotbalový stadion a muzeum. Večer se vrátíme zpět do hotelu na 
večeři a nocleh.

5. DEN: Dopoledne naposledy absolvujeme výuku v místní škole (3 x 50 
minut).  Odpoledne podnikneme výlet lodí podél krásného pobřeží Costa Bravy 
do pěkného letoviska Tossa de Mar. Zde budeme mít volný čas na pláži a na 
procházku městečkem. V podvečer se vrátíme zpět do hotelu na večeři a nocleh.

6. DEN: Po snídani odjedeme do hlavního města Katalánska, do Barcelony. 
Prohlédneme si Gotickou čtvrť, kde se mimo jiné nachází i starobylý královský 
palác a Barcelonská katedrála - masivní gotická katedrála s románskou kaplí a 
krásným ambitem. Projdeme se po nejslavnější barcelonské ulici La Rambla, 
kde je rušno po celý den. Ulici lemují hotely, paláce, obchody, kavárny a 
pozornost budí také mimové, muzikanti nebo kartářky. Projdeme se kolem 
nejavantgardnějšího díla Antoni Gaudího, domu Casa Milà, který se naprosto 
odchýlil od uznávaných architektonických zásad své doby. Prohlédneme si 
exteriéry slavného kostela Sagrada Família, v jehož kryptě je pohřben Gaudí, pro 
kterého byl tento nejneobvyklejší kostel v Evropě životním dílem, jemuž věnoval 
dlouhých šestnáct let. Poté odjedeme zpět do České republiky.

7. DEN: V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v odpoledních 
hodinách.

Jazykový kurz v Katalánsku

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Další varianty na vyžádání:
• program i délku výuky rádi upravíme
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem 
pojedeme do Německa a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 
Kolem poledne přijedeme do Berlína - hlavního města SRN. Projedeme se 
oblastí bývalého východního Berlína až ke katedrále Berliner Dom na ostrově 
Museuminsel. Navštívíme tu jedinečné muzeum Neues Museum, které nás 
zavede do časů starého Egypta, Řecka a Říma. Přes nejstarší čtvrť Berlína 
Nikolaiviertel s dominantou kostela Nikolaikirche dojdeme na Alexander Platz 
s gotickým kostelem Marienkirche. Na závěr dne vyjedeme výtahem na 365 m 
vysokou televizní věž Berliner Fernsehturm s výhledem na působivé dominanty 
podvečerního Berlína. Večer odjedeme na ubytování.

2. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku němčiny. Odpoledne vyrazíme 
do města Postupim. Navštívíme parkový komplex honosného barokního 
zámku Sanssouci zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Projdeme 
se parkem a kolem zámku, který byl letním sídlem Bedřicha Velikého. Pak 
přejedeme k nedalekému zámečku Schloß Cecilienhof a s místním průvodcem 
si prohlédneme prostory, kde se po 2. světové válce konala Postupimská 
konference o poválečném dělení Německa a rekonstrukci válkou poničené 
Evropy. Večer se vrátíme na ubytování.

3. DEN: Po snídani nás opět čeká dopolední výuka němčiny. Odpoledne 
přejedeme autobusem do Berlína do oblasti Mitte, kde si prohlédneme 
nejznámější památky Berlína. Od budovy Říšského sněmu Reichstag půjdeme 
ke slavné bráně Brandenburger Tor, nedalekému Památníku holocaustu a 
nevynecháme ani procházku po známé třídě Unter den Linden. Na závěr dne 
strávíme volný čas v moderní čtvrti na náměstí Potsdamer Platz. Večer se 
vrátíme na ubytování.

4. DEN: Po snídani nás naposledy čeká dopolední výuka němčiny. Odpoledne 
se zastavíme u zámku Schloss Charlottenburg (letní rezidence pruských králů, 
později císařů) a projdeme se v zámeckém parku. Přejedeme na Kurfürstendamm 
- nejživější bulvár města se symbolickou ruinou kostela Gedächtniskirche a 
množstvím obchodů, kin a restaurací. Mnoho zajímavostí o Berlíně se dozvíme 
na interaktivní výstavě Story of Berlin nebo v DDR muzeu. Dojde i na volný 
čas, ale pak už se s Berlínem rozloučíme a odpoledne odjedeme zpět do České 
republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování ubytování se snídaní v ho-

telu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  5091
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.200,- Kč

Berlín s jazykovým kurzem

ubytování v hotelu
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1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v časných ranních hodinách směr 
Mnichov. Po příjezdu do Mnichova navštívíme fotbalový stadion Allianz Arena, 
na kterém hrají své domácí zápasy Bayern Mnichov a německá reprezentace. 
Poté přejedeme do olympijského areálu Olympiapark, kde se v roce 1972 konaly 
olympijské hry. Budeme mít možnost vyjet na věž Olympiaturm s výhledem na 
město a okolí. Navštívíme také zajímavou expozici BMW Welt, kde jsou vystaveny 
různé automobily této značky. Na závěr nás čeká procházka v historickém centru 
Mnichova - Marienplatz a okolí radnice, Residenz, Frauenkirche, Theatinerkirche 
a další památky a zajímavosti. Vyšetříme také chvilku času na osobní volno. Večer 
odjedeme na ubytování do rodin.

2. DEN: Po snídani absolvujeme dopolední výuku němčiny. Odpoledne si 
prohlédneme Augsburg - třetí největší město v Bavorsku. Uvidíme renesanční 
radnici na náměstí Rathausplatz, románskou katedrálu Panny Marie z 11. století, 
věž Perlachturm s výhledem na celé město a další. V případě zájmu můžeme 
navštívit zoologickou zahradu, která patří k nejnavštěvovanějším zoo v Německu. 
Večer se vrátíme na ubytování do rodin.

3. DEN: Po snídani opět absolvujeme dopolední výuku němčiny. Odpoledne 
odjedeme k městečku Günzburg, v jehož blízkosti se nachází proslulý zábavní 
park Legoland Deutschland, ve kterém jsou pro návštěvníky připravené stavby a 
atrakce vytvořené z milionů stavebních kostek LEGO. Zábavu si tu budeme užívat 
celé odpoledne, večer se vrátíme na ubytování do rodin.

4. DEN: Po snídani proběhne naposledy dopolední výuka němčiny. Hned po 
jejím skončení přejedeme do historického města a správního střediska Horní 
Falce - Regensburgu. Projdeme se historickou částí města a uvidíme např. 
Dóm sv. Petra - nejvýznamnější dílo gotiky v jižním Německu; náměstí Alter 
Kornmarkt s nedalekou románskou bazilikou z 12. století, vévodským dvorem 
a dalším řezenským skvostem - klášterním kostelem Panny Marie Alte Kapelle; 
náměstí Rathausplatz se starou radnicí Altes Rathaus, kde v Říšském sále zasedal 
tzv. Věčný říšský sněm nebo třeba nejstarší zachovaný most ve střední Evropě 
- Steinerne Brücke. Na závěr si užijeme volný čas na individuální zájmy v centru 
města. V podvečer odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme 
v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 3x ubytování v hostitelských rodinách
• 3x plná penze (oběd formou balíčku)
• 12 vyučovacích hodin (po 45 min)
  s místním lektorem
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění úra-
zu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupné do navštívených objektů

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  5092
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.300,- Kč

Augsburg s jazykovým kurzem


