
STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 2015 
 

 

Termín:   3. - 9. října 2015  

 

Místo:   Oxford (V. Británie) 

 

Výuka:   9 vyučovacích hodin - ve 3 skupinách podle jazykové úrovně (vstupní test) 

 

Ubytování:   hostitelské rodiny (2 - 4 žáci v jedné rodině) 

 

Strava:   plná penze v hostitelských rodinách 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:   Informativní schůzka proběhne ve čtvrtek 24. září 

                                                          od 1600 hod. v učebně AJ. !!!!!!!!!!!!!!! 

 

V ceně zájezdu je zahrnuto: 

1) 9 lekcí výuky pod vedením zkušených anglických lektorů  + výukové materiály +  

    závěrečný certifikát 

2) ubytování v hostitelských rodinách (4 noci) 

3) strava formou plné penze v hostitelských rodinách (snídaně, obědový balíček, večeře) 

4) pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové 

    pojištění, pojištění odpovědnosti a zavazadel) 

5) doprava luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, klimatizace) - včetně  

     Eurotunelu nebo trajektu 

     Autobus doprovází skupinu během celého pobytu, vozí je na výlety. 

6) doprovodný program + vstupné do Christ Church College a Shakespeare´s Birthplace 

7) informační materiály a kvízy pro žáky 

8) občerstvení na zpáteční cestě 

9) průvodce, který je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu 

 

 

!!!!!! V ceně NENÍ ZAHRNUTO vstupné do památek uvedených v programu (mimo 

Christ Church College a Shakespeare´s Birthplace) a kapesné. !!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

CO SI VZÍT S SEBOU? 

 

1) platný cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelným kódem, kartičku 

    pojišťovny (stačí kopie) - POVINNĚ !!!!!!! 

2) adaptér na 240 V (nabití telefonu; fén) 

3) dostatek jídla a nápojů (na 1. a 2. den; strava začíná 2. den večeří) 

4) teplé oblečení na cestu, polštářek (deka) do autobusu 

5) vhodné oblečení - vrstvení (tričko, mikina, nepromokavá bunda …) 



6) 2 páry pohodlných bot, pantofle na přezutí 

7) deštník (pláštěnka) 

8) lehký batůžek na svačiny, popř. výlety (nejlépe s vnitřními kapsami) 

9) menší lahev na pití 

10) toaletní potřeby, ručník 

11) léky (proti nevolnosti, na nachlazení, zdrav. obtíže), igelitový sáček 

12) slovník, psací potřeby !!!!!!!!!!! 

13) drobný dárek pro rodinu (něco typického pro ČR) 

14) zavazadla - 1) menší s jídlem, základními hygienickými potřebami, doklady, penězi 

                              a psacími potřebami do autobusu 

                         2) kufr nebo taška - se jmenovkou 

15) fotoaparát, mobilní telefon – v kompetenci rodičů 

16) drobné na WC v zahraničí (cca 4 eura), 300 Kč na občerstvení v autobusu (káva,  

      čaj, nealko nápoje, párky, instantní polévka …) 

17) peníze na vstupy - 20 GBP - POVINNĚ !!!!! 

18) kapesné - je zcela v kompetenci rodičů - doporučujeme do 40 GBP  

 

 

PROGRAM: 

 

1. den: Odjezd z Jesenice (místo a čas budou upřesněny). 

 

2. den: Ráno příjezd do V. Británie, prohlídka Oxfordu - procházka po centru města,  

            návštěva koleje Christ Church, prohlídka Ashmolean Museum (nejstarší veřejné 

            muzeum ve V. Británii), nebo Pitt-Rivers Museum (etnografie), dle času a zájmu 

            výstup na vyhlídkovou věž St Mary´s Church, nákupy v centru. Příjezd na místo 

            setkání s hostitelskými rodinami v Oxfordu nebo okolí. Večeře v rodině. 

 

3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. Odpoledne výlet do Stratfordu - návštěva 

            Shakespeare´s Birthplace (rodný dům W. Shakespeara). Večeře v rodině. 

 

4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. Odpoledne výlet na Stonehenge, dle času 

            zastávka v Salisbury - prohlídka centra města a katedrály. Večeře v rodině. 

 

5. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. Odpoledne výlet do Valey of the White 

            Horse, zastávka u Avebury (megalitický kamenný kruh). Večeře v rodině. 

 

6. den: Snídaně v rodině. Brzy ráno odjezd do Londýna - celodenní pěší prohlídka 

            (Westmister Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Downing Street, 

             Buckingham Palace, Trafalgar Square - National Gallery, Piccadilly Circus, 

             dle času návštěva Britského muzea nebo osobní volno na Covent Garden). 

             Večer odjezd z Londýna zpět do ČR. 

 

7. den: Návrat do Jesenice. 

 



 


