
Okruh Jižní Anglií s výukou v   Portsmouth   + Paříž a Londýn  

Vážení rodiče, milí žáci,
Naše škola po 4 letech opět přichází s nabídkou výukového a poznávacího zájezdu do Velké Británie 
s VELMI OBSÁHLÝM PROGRAMEM: 

 ubytování v hostitelských rodinách
 výuka v anglické škole
 odpolední výlety + návštěva 2 hlavních měst 
 velká motivace pro další studium
 ideální propojení výuky a konverzace v angličtině

                                                                              s poznáváním historie a krás Velké Británie  
Termín:   6.   –   13.   6.   2023                                                             Cena zájezdu: 1  325  0,- Kč  

Program zájezdu: 
1. den - odjezd přes Německo do Francie 
2. den - celodenní pěší  prohlídka Paříže, návštěva  Eiffelovy věže, projížďka  lodí po Seině, návštěva
slavné katedrály Notre Dame, návštěva Latinské čtvrti, odjezd na ubytování v hotelu F1 
3. den - příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, procházka kolem bílých doverských útesů, 
prohlídka hradu Dover, odjezd k prohlídce přímořského letoviska Hastings s poutavou prohlídkou 
pašeráckých jeskyní, jízda viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, zastávka na křídových
útesech Seven Sisters a Beachy Head, večer ubytování v rodinách v Gosportu a okolí 
4. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka   s britskými učiteli  
odpoledne: výlet do Portsmouth - návštěva Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru 
lodní plachty) , Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel), návrat do rodin 
5. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka s britskými učiteli
odpoledne:  výlet  na  Isle  of  Wight –  cestou  zastávka  v  přístavním  městě  Southampton,  procházka
přístavem, odkud v r. 1912 poprvé vyplul Titanic, odtud trajektem na Isle of Wight,  návštěva Osborne
House – oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta, prohlídka rezidence s původním zařízením a
zahrad, návrat do rodin 
6. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka, předáni diplomů 
odpoledne: Warner Bros Studio (Making of Harry Potter) – atrakce ze světa natáčení Harryho Pottera 
(filmové kulisy, kostýmy a efekty, máslový ležák, dárkové předměty aj.), návrat do rodin 
7. den celodenní výlet do Londýna     
procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal Observatory, National Maritime Museum, zastávka u 
čajového klipru Cutty Sark, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of London, Tower Bridge a
City of London k Westminsteru, jízda na obřím vyhlídkovém kole London Eye s překrásným výhledem, pěší 
prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St.James’s 
Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar
Square (možnost bezplatné návštěvy National Gallery), přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky 
8. den příjezd ke škole v odpoledních hodinách 

Cena zájezdu zahrnuje:
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní + 4x ubytování v rodinách s celodenní stravou (oběd v balíčku) 
• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu 
• 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 (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19 
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky 
Cena nezahrnuje vstupy do památek (70 liber a 25 euro) a filmového studia Warner Bros (1450,- Kč).

V případě vašeho opravdového zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte   nejpozději   do   22.prosince   p. uč. Gregorové.   
Platbu proveďte ve 3 splátkách. Zálohu 5450 Kč  (4000 + 1450) je nutné zaplatit do 15.ledna 2023, 
2. splátku (5000 Kč) do 28.2.2023 a 3. splátku (4250 Kč) do 31.3.2023.
S dotazy se obracejte na p. uč. Gregorovou (gregoricej@seznam.cz).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŠMIK--------

Přihlašuji svého syna/svou dceru _________________________________________________,žáka/žákyni ___________ 
třídy, na výukový a poznávací zájezd do Velké Británie v termínu  7.6. do 13.6.2023. První splátku - 5450 Kč (4000 +
1450)  uhradím do 15.ledna 2023, 2. splátku - 5000 Kč do 28.2.2023 a 3. splátku - 4250 Kč do 31.3.2023.
                                                                                     Podpis rodičů:  

mailto:gregoricej@seznam.cz





