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10 NAJ Z KRÁĽOVSKÉHO 

ANGLICKA 

NAJOBĽUBENEJŠÍ PROGRAM V ROKU 2017 
 

PROGRAM ZÁJAZDU: 
1. deň odjazd z pred školy cez Českú republiku, Nemecko, 

Belgicko do francúzskeho prístavu Calais 
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, 

odchod do Londýna  
doobeda: pešia prehliadka so sprievodcom – 
Westminster Abbey, Houses of Parliament 
(v prípade záujmu a možnosti prehliadka budovy – 
nutné objednať v predstihu), Big Ben, Downing 
Street, prechádzka cez St. James’s Park, 
Buckingham Palace – možná prehliadka striedania 
stráží, Piccadilly Circus, Leicester Square, 
Trafalgar Square, preprava londýnskym metrom 
(tube)  
poobede: prechádzka okolo Royal Albert Hall 
a Royal Albert Memorial do Hyde Parku, 
Speakers’ Corner – miesto tradičných nedeľných 
prejavov, Marble Arch, nákupy na svetoznámej 
Oxford Street, vo večerných hodinách ubytovanie 
v rodinách v Londýne 

3. deň celodenný výlet – prehliadka najstaršej 
prehistorickej pamiatky Stonehenge (pozor, 
v období slnovratu nie je prehliadka možná), 
návšteva Salisbury – katedrála s najvyššou vežou, 
je tu vystavená Magna Charta (alternatívne: 
návšteva historicky významného mesta 
Winchester s najstaršou katedrálou, okrúhly stôl 
kraľa Artuša v Great Hall), návrat do rodín 

4. deň celodenný výlet  
doobeda: prehliadka kráľovského mesta Windsor 
– návšteva víkendovej rezidencie kráľovnej Alžbety 
II. Windsor Castle, prechádzka k Etonu – miestu, 
kde sa nachádza najstaršia súkromná chlapčenská 
škola vo Veľkej Británii (miesto štúdií princa 
Williama a princa Harryho) 
poobede: príchod do Cambridge – pešia 
prehliadka historického centra mesta 
so sprievodcom, návšteva jedného z kolégií: King’s 
College a priľahlej kaplnky, Corpus Christi Coll., 
Queen’s Coll., Magdalen Coll., St. John’s College 
atď., prechádzka cez Backs – parky pozdĺž rieky 
Cam, od ktorej je odvodený názov mesta, plavba 
na lodičkách, návrat do rodín  

5. deň celodenný pobyt v Londýne  
doobeda: návšteva hradu Tower of London – 
vrátane prehliadky korunovačných klenotov 
a stretnutie s Beefeatermi, prehliadka mostu  
 

Tower Bridge – v prípade záujmu prechádzka 
po presklenej podlahe s výhľadom na Temžu  
poobede: prechádzka po južnom brehu rieky 
Temže okolo vojnového krížniku HMS Belfast, 
Shakespearovho Globe Theatre, zastávka pri 
Drakeovej galeóne Golden Hinde, Millenium 
Bridge, návšteva St. Paul's Cathedral, presun 
loďou/metrom k O2 Arena, vo večerných hodinách 
odchod rovnakou trasou na Slovensko  

6. deň príchod ku škole vo večerných hodinách 
 
 

CENA ZÁJAZDU EUR 339,- ZAHŔŇA: 
 3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských 

rodinách vrátane celodennej stravy (obed formou 
balíčka) 

 dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, 
bufet) 

 prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)  

 dopravu študentov na miesto stretnutia s hostiteľskou 
rodinou  

 komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, 
storno zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny) 

 poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 
Sb.  

 sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky  

 pristavenie autobusu k Vašej škole  
 

V cene nie sú zahrnuté vstupy do navštívených objektov 
a miestna doprava. 
 


