
  

 
Termín: 2022/2023                 Číslo zájezdu: 1030             Cena: 13 200,- Kč 

 

JAZYKOVÝ KURZ V OXFORDU 
 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE 

Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. 
 

2. DEN: OXFORD 

Během noci projedeme Belgií a Francií a přeplavíme se trajektem do Velké Británie. Po vylodění v Doveru vyrazíme 
severozápadním směrem do centra slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela 
St. Mary the Virgin, slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian 
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ Church College, kterou navštívíme a 
podíváme se do míst, kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. V případě zájmu navštívíme univerzitní 
muzeum (kostry dinosaurů, vyhynulý pták Dodo aj.) nebo Ashmolean Museum (přezdívané „malé Britské muzeum“). 
Odpoledne si zahrajeme velkou zábavnou hru na poznání města a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se 
ubytujeme v hostitelských rodinách, kde si dáme večeři a odpočineme si. 
 

3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, STRATFORD UPON AVON 

Po snídani absolvujeme dopolední výuku angličtiny v místní škole. Odpoledne vyrazíme do půvabného a turisty velmi 
vyhledávaného města Stratford upon Avon. Projdeme se kolem rodného domu slavného anglického spisovatele 
Williama Shakespeara a podíváme se do kostelíku Holy Trinity, kde je dramatik pohřben. Večer odjedeme zpět na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a procvičíme se v anglické konverzaci. 
 

4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, WINDSOR CASTLE 

Po snídani nás opět čeká výuka angličtiny v místní škole. Odpoledne navštívíme Windsor Castle, největší a stále obývaný 
hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů 
(kulka, která zabila admirála Nelsona, Podvazkový řád, slavné portréty členů královské rodiny aj.), pomník prince Alberta 
i kapli sv. Jiří.  Večer se vrátíme na ubytování do rodin, kde si dáme večeři a odpočineme si. 
 

5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BLENHEIM PALACE, BLADON 

Po snídani nás naposledy čeká výuka angličtiny v místní škole. Odpoledne přejedeme do rodiště Winstona Churchilla a 
sídla vévodů z Marlborough, do Blenheim Palace. Navštívíme tento rozsáhlý barokní komplex a anglické zahrady 
projektované „Capability“ Brownem. V podvečer se krátce zastavíme ve vesničce Bladon, kde je Winston Churchill 
pochovaný. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích. 
 

6. DEN: LONDÝN 

Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se 
nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na 
které se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový 
stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, 
obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme 
suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu 
Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie. 
 

7. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Přes noc projedeme Belgií a Německem s potřebnými zastávkami na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme 
v odpoledních hodinách. 
  



  

 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 4x ubytování v anglických rodinách, 4x snídaně, 4x večeře, 4x balíčky na oběd 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- 9 hodin výuky (po 45 minutách) ve třídách po 15 studentech s místními lektory v jazykové škole 
- komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu, zodpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 100 GBP / studenti a 75 GBP / děti do 15 let) 
 
Poznámka:  
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 

 


