
 

 

číslo programu 

4415 

školní rok 

2014/2015 

termín 

23. 5. – 29. 5. 2015 

 

Portsmouth 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 Portsmouth – v minulosti rušný námořní přístav, místo 

narození spisovatele Charlese Dickense a také místo pobytu spisovatele A. C. Doyla, který právě zde dal světu 

Sherlocka Holmese, navštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona – 5 palub se 100 děly (alternativně: návštěva lodě 

Mary Rose krále Jindřicha VII.), lodě Warrior, okružní jízda přístavem, atrakce Action Stations a Royal Naval 

Museum, dále lze dle zájmu a časových možností navštívit Spinnaker Tower (170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru 

lodní plachty), nebo Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel), ve večerních hodinách ubytování 

v rodinách v Gosportu (předměstí Portsmouth) 

3. den  dopoledne: 9–12 hod. – jazykový test, rozděleni do skupin a výuka (probíhá v Gosportu) 

odpoledne: odjezd k prohlídce nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není prohlídka 

možná), dle časových možností krátká návštěva historicky významného města Salisbury – katedrála s nejvyšší věží, je 

zde vystavena Magna Charta, návrat do rodin 

4. den  dopoledne: 9–12 hod. – výuka  

odpoledne: výlet na Isle of Wight – cestou zastávka v přístavním městě Southampton, procházka přístavem, odkud v r. 

1620 vyplula do Ameriky Mayflower a r. 1912 poprvé vyplul 

Titanic, odtud trajektem na Isle of Wright (autobus CK zůstává v přístavu), návštěva Osborne House – oblíbené sídlo 

královny Viktorie a prince Alberta, prohlídka rezidence s původním zařízením a zahrad (dle zájmu možnost dopravy 

z/do přístavu místním autobusem), návrat do rodin 

5. den  dopoledne: 9–12 hod. – vyuka, předani diplomů  

odpoledne: výlet do NP New Forest – návštěva rozlehlého naučného komplexu Beaulieu – již od r. 1538 sídlo rodiny 

Montagua (komplex zahrnuje: National Motor Museum – nejlepší sbírka automobilů v zemi čítající přes 250 vozů od 

90. let 19. století do současnosti, opatství, zahrady, historický Palace House, možnost projížďky replikou doubledeckeru 

z r. 1912 nebo nadzemním vláčkem), průjezd oblastí NP New Forest (žijí zde divocí poníci, daňci), přes malebnou 

vesničku Lyndhurst zpět do rodin 

6. den  celodenní výlet do Londyna 

dopoledne: pěši prohlidka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, 

Buckingham Palace, piknik v St. James’s Parku, Trafalgar Square, Covent Garden (vystoupení místních kejklířů) 

odpoledne: přejezd londýnským metrem (tube), návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí korunovačních klenotů, 

prohlídka St. Catherine Docks, Tower Bridge, plavba vyhlidkovou lodi po řece Temži do Greenwiche, zastávka u 

čajového klipru Cutty Sark, nulty polednik, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 

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

 

 

Cena zájezdu Kč 9 650,-  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  

 pojištění léčebných výloh v rozsahu Pojišťovny VZP, a.s. (do še 

3 mil. Kč)  

 pojištění odpovědnosti za škodu  

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.  

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační 

letáky a mapky 

 

Cena nezahrnuje vstupy do památek (viz přehled vstupů) a 

sdružené cestovní pojištění (pojištění zavazadel, pojištění storna 

zájezdu ze zdrav. důvodů, úrazové pojištění) ve výši 250 Kč/os 

do 18 let, 280 Kč /os nad 18 let. 

 


