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EMBASSY ENGLISH
VÝUKA V CAMBRIDGE
PROGRAM ZÁJEZDU PRO GYMNÁZIUM LOUNY:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do
francouzského přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche,
odjezd do Oxfordu
dopoledne: návštěva univerzitního areálu
nejrozsáhlejší koleje Christ Church College –
nádvoří, kaple, jídelna (použita ve filmech o Harry
Potterovi) – katedrála Christ Church Cathedral
odpoledne: pěší prohlídka města s průvodcem –
High Street a nejkrásnější kolej Magdalen College,
Saint Aldate’s Street, Carfax Tower ze 13. st.,
nejstarší kolej Merton College (1264), Town Hall,
zakončení procházky u Radcliff Camera a
Clarendon Building, návštěva Oxford Castle,
možnost navštívit některé z muzeí – Oxford
University Museum of
Natural History,
Ashmolean Museum (v pondělí zavřeno), Pitt
Rivers Museum (v neděli zavřeno), vstup do muzeí
nutno objednat předem, ubytování v rodinách
v Cambridge a okolí
3. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – jazykový test,
rozdělení do skupin, výuka, teplý oběd
odpoledne: příjezd do Cambridge – pěší prohlídka
historického centra města s průvodcem, návštěva
jedné z kolejí: King’s College a přilehlé kaple,
Corpus Christi Coll., Queen’s Coll., Magdalen
Coll., St. John’s College atd., procházka přes Backs
– parky podél řeky Cam, od které je odvozen
název města, projížďka na lodičkách, návrat do
rodin
4. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, teplý oběd;
odpoledne: návštěva Imperial War Museum
v Duxfordu – největší letecké muzeum v Evropě,
důležitá letecká základna Royal Air Force a United
States Air Force, kde mimo jiné vznikla první
československá letecká peruť v Británii, návrat do
rodin
5. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, předání
diplomů, teplý oběd
odpoledne: návštěva jedinečného středověkého
hradu Warwick Castle – nevšední zážitek vás
zavede do středověké Anglie, komnaty s
pohyblivými voskovými figurínami a hradním
žalářem, odjezd do Stratfordu, piknik na břehu
řeky Avon, návrat do rodin

6. den odjezd do přímořského letoviska Brighton –
pobřeží a molo Brighton Pier zasahující 512 m do
moře, procházka po přímořské promenádě,
návštěva Sea Life Centre – podmořského akvária
(mořští koníci, žraloci), piknik v královských
zahradách, návštěva exotického královského
paláce Royal Pavilion – sídla krále Jiřího IV.,
nazývaného „Bílý slon Anglie“, procházka
historickým centrem „The Lanes“, možnost
návštěvy British Airways i360 – 162m vysoké
otáčivé rozhledny (nejvyšší svého druhu na světě),
ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět
do České republiky
7. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních
hodinách

URČENO PRO STUDENTY OD 12 LET
CENA ZÁJEZDU KČ 11 990,- ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských
rodinách
• celodenní strava (plná penze, v době výuky teplý oběd
– výběr ze široké nabídky jídel ve školní kantýně)
• 12 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního
testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB,
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, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky a mapky
• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14
studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů
a jízdné.
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