
            010 - Oxford s výukou angličtiny a výlety     NA2019079 
7 dnů/4 noci/bus/plná penze/9 lekcí aj 

1. den – odjezd od školy (přesný čas bude uveden v pokynech na cestu). 
Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais.  

2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a příjezd do 
LONDÝNA k O2 aréně – setkání s místní průvodkyní, která žije v Londýně 
přes 30 let a má licenci na provádění v Londýně a uvnitř v památkách. 
OKRUŽNÍ JÍZDA LONDÝNEM s průvodkyní v češtině pronajatým 
soukromým autobusem se zastávkami na fotografie. Prohlídka zahrnuje 
nejznámější místa Kensingtonu a Westminsteru, tj.: Londýnská muzea, 
Royal Albert Hall (PS=photo stop), Kensington a Hyde park, řečnický 
koutek, Piccadilly, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Whitehall a 
Downing Street, Parliament (PS) a Westminster Abbey (PS), Buckingham 
Palace (PS). Plus další známá místa mezi jednotlivými památkami. Návštěva 
Arsenal FC. Cesta zpět metrem k O2 aréně. 

3. den – dopoledne výuka angličtiny cca 8:15 – 11:15 hod. Odpoledne 
návštěva rodiště W. Shakespeara STRATFORD UPON AVON (návštěva rodného domu W. Shakespeara a kostela Holy 
Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben, volno na nákupy).  Ubytování v rodinách. 

4. den – dopoledne výuka angličtiny cca 8:15 – 11:15 hod. Odpoledne návštěva továrny JAGUAR v Solihull na 
předměstí Birminghamu (v případě, že továrna exkurzi potvrdí, v tuto chvíli rezervace nelze potvrdit, rezervace se 
potvrzují později).  Alternativní program na tento den WINDSOR – pokud by nepotvrdili exkurzi v Jaguaru. Ubytování v 
rodinách. 

5. den – dopoledne výuka angličtiny cca 8:15 – 11:15 hod. Odpoledne návštěva OXFORDU (nejstarší univerzita na 
území Velké Británie), návštěva Christ Church College, která se stala předlohou 
pro natáčení Harryho Pottera, Bodlain Library, Sheldonian theatre, další 
univerzitní koleje. Osobní volno. Možnost návštěvy Muzea historie věd (Museum 
of the History of Science) – sbírky technických vynálezů. Ubytování v rodinách. 

6. den – celodenní pobyt v LONDÝNĚ: příjezd do LONDÝNA na Greenwich – 
možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí (studenti 
tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak 
vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, 
St. Pauls´Cathedral, The Globe aj. Pěší procházka podél Temže a  návštěva galerie moderního umění Tate Modern – 
(zdarma, odtud je krásný výhled na celé město; centrum moderního umění Londýna). Odjezd zpět ve večerních 
hodinách. 

7. den – návrat ke škole. 

                                                  Cena: 10 690 Kč                   Termín: 13. – 19. 10. 2019 (neděle – sobota) 

 
 
 
 
Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu s přistavením autobusu ke škole, parkovné, daň v Německu 
- 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) 
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- 9 x 45 min. lekce angličtiny s rodilým mluvčím (3  skupinky po 15 studentech), závěrečný certifikát o absolvování kurzu angličtiny vč. 
kurzovného a všech poplatků, lektoři jsou rodilí mluvčí s certifikátem CELTA/TEFL – oprávnění pro výuku angličtiny pro cizince 
- přepravu přes kanál La Manche 
- služby průvodce CK 
- informační materiály 
- zákonné pojištění pro případ úpadku CK 
- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění 
zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené 
s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 
Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění – výše pojistného 
krytí specifikováno níže 
- DPH 
 
Cena nezahrnuje:  
POVINNÉ VSTUPNÉ pro všechny objednané předem – vybírá průvodce v autobuse, děti do 15 let 85GBP, studenti od 16 let 95 
GBP 
*Oxford Christ Church College 8/8 GBP * Stratford upon Avon Shakespearův rodný dům 8/8 GBP *kostel Holy Trinity Church ve 
Stratfordu 2/2 GBP *loď po Temži 7/14 GBP *Okružní jízda Londýnem s místní průvodkyní  20/20 GBP *Muzeum historie věd ZDARMA 
* Jaguar cca 17/17 GBP*arsenal a metro cca 22/26 GBP 
 
- další náklady nad rámec programu zájezdu 
- studenti a dospělí od 18 let příplatek 300 Kč/zájezd – ubytování a pojištění je dražší 
 
Pojistné krytí v ceně zájezdu pro všechny 
účastníky, tj. i pedagogy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Upozornění – pořadí návštěv památek se může měnit s ohledem na počasí, dopravní situaci a místo ubytování. Výše vstupů je orientační, 
potvrdíme v pokynech na cestu, které CK zasílá cca 10 dnů před odjezdem na zájezd. Jedná se o skupinový zájezd, a proto je nutností 
navštívit vybrané objekty povinně.  Cestovní kancelář povinné vstupy  rezervuje a některé i uhradí  předem. 

 

Evropa Limity plnění (v Kč) K moři 

Léčebné výlohy 

Léčebné výlohy 3 000 000 

Zubní ošetření 25 000 

Fyzioterapie 120 000 

Komp. pobytu v nemocnici 

(2000 Kč za den) 10 000 

Asistenční 
služby 

Aktivní asistence neomezeně 

Převoz, přeložení a přeprava 2 000 000 

Repatriace tělesných ostatků 1 000 000 

Náklady na pohřeb 150 000 

Náklady na opatrovníka 150 000 

Úraz 
Trvalé následky úrazu 200 000 

Úmrtí následkem úrazu 100 000 

Osobní věci Zavazadla 15 000 

Odpovědnost za 
škodu a poj. 
Zrušení cesty 

Škoda na zdraví 1 000 000 

Škoda na majetku 500 000 

Zrušení cesty 240 000 


