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Vážení pedagogové a ředitelé, 
jsem velmi rád, že vás mohu pro-
střednictvím katalogu opět pozdra-
vit a představit vám pestrou nabíd-
ku školních zájezdů od STUDENT 
AGENCY určenou pro základní 
a střední školy.  

Školní zájezd je skvělou příležitostí, jak získat první inten-
zivní zkušenost s cizím jazykem. Do zahraničí cestují stu-
denti ve známém kolektivu svých spolužáků a svého kanto-
ra, ale zároveň se setkávají se zahraničními lektory a jejich 
stylem výuky. Žákům a studentům navíc zájezd umožňuje 
poznat životní styl obyvatel dané země nebo získat nové 
přátele ze všech koutů světa. Naše letité zkušenosti doklá-
dají, že v tomto prostředí se děti rozmluví v cizím jazyce 
naprosto přirozeně a bez větších zábran. Mnohdy je pro 
ně zkušenost ze školního zájezdu motivací pro to, aby do 
zahraničí vycestovali znovu a dále se vzdělávali.

Tento katalog vám bude skvělým průvodcem při hledání 
nejvhodnějšího pobytu pro vaši třídu nebo školu. V katalo-
gu najdete nejoblíbenější pobyty z naší nabídky, ale také 
několik novinek, které jsme pro vás pečlivě vybrali.

Při organizaci školního pobytu je vám k dispozici také tým 
mých kolegů z oddělení školních zájezdů. Jsou to profe-
sionálové, kteří mají s jednotlivými školami dlouholeté 
zkušenosti a často je také osobně navštívili. Neváhejte 
se na ně kdykoliv obrátit a probrat s nimi své požadav-
ky. Díky zkušenostem a zázemí, které skupina STUDENT 
AGENCY představuje, vám jsou schopní rychle a kvalitně 
pobyt doporučit a také ho kompletně organizačně zajistit. 
Kontaktovat je můžete prostřednictvím e-mailu skolniza-
jezdy@studentagency.cz. 

Věřím, že jazykové a poznávací pobyty přinesou vašim stu-
dentům nedocenitelné zkušenosti a dovednosti. Buďte to 
vy, kdo dá svým studentům impulz pro tento pobyt, a staň-
te se spolu s námi součástí jejich výjimečných vzpomínek.

1. Jsme agentura s dlouholetými zkušenostmi  
s organizací školních zájezdů.

2. Nabízíme širokou škálu jazykových pobytů  
i poznávacích zájezdů.

3.  Poskytujeme komplexní servis.
Zajistíme vám celý jazykový nebo poznávací zájezd – 
kompletní dopravu, ubytování, stravu, program, prů-
vodce, pojištění.

4. Najdete nás ve 12 městech ČR a SR.
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky také 
v centru Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce Krá-
lové, Liberce, Ostravy, Olomouce, Zlína, Karlových Varů, 
Bratislavy a Košic (viz str. 86 – 87).

5. Volejte k nám zdarma.
ČR  800 100 300
SR  0800 121 121

6. Jednají s vámi specialisté – máme tým koordiná-
torů s vlastními zkušenostmi s organizací školních 
zájezdů, ale i s jejich doprovázením.

7. Máme nejlepší ceny na trhu. 

8. Poskytneme vám veškeré informace.
Vytvořte si základní představu o vhodném zájezdu pro 
studenty pomocí tohoto katalogu a webových strá-
nek. Více s vámi rádi probereme osobně, telefonicky, 
e-mailem.

9. Zajímá nás váš názor – po návratu ze zájezdu vás 
požádáme o vyplnění dotazníku s vašimi připomín-
kami k organizaci i zájezdu samotnému. Vaše zpětná 
vazba je pro nás důležitá.

10. Nonstop helplinka a průvodce – jsme vám k dis-
pozici během celého zařizování, na pobytu je průvodce 
k dosažení 24 hodin denně. 

Ing. Radim Jančura 
ředitel STUDENT AGENCY

Slovo úvodem Proč právě
STUDENT AGENCY
10 hlavních důvodů
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Vyjeďte s nám
i na jazykové a poznávací zájezdy po Evropě.
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Vaše ohlasy
Dobrý den,

chtěl bych Vám tímto moc poděkovat za přípra-
vu a samotnou realizaci jazykově – poznávací-
ho pobytu našich žáků do Hastings v termínu 
30. 11 – 6. 12. 2015. Velký dík patří také řidičům 
a skvělé průvodkyni Silvii, která dokázala pobyt 
našim žáků přizpůsobit „na míru“. Bylo skvělé 
pozorovat, že naši žáci se speciálními potřebami 
se  i díky Vám bez problémů integrovali mezi ostat-
ní žáky a studenty z běžných škol. Ještě jednou 
moc děkuji a přeji pěkný předvánoční čas.

Mgr. Jaromír Novák
pověřen vedením OA a ŠD

Dobrý den,

s Vaší agenturou jsem jela již několikrát a to v rámci 
jazykově poznávacích  školních výjezdů do Anglie.
Minulý týden jsme se vrátili z týdenního pobytu 
ve městě Bath, kde nám dělal průvodce pan 
Mgr. Krhovský a autobus řídili a starali se o nás 
řidiči pan Krupka a Dvořák. Ráda bych všem třem 
velmi poděkovala (a nejenom já, ale i děti a jejich 
rodiče), protože byli sehraný tým a jejich práce byla 
profesionální. Pan Krhovský měl přehled o všech 
místech, které jsme navštívili. Měl báječný vztah 
a přístup k našemu dětskému osazenstvu. Tento 
zájezd byl jeden z nejlepších. Byla jsem velmi spo-
kojená a přeji Vašemu celému týmu takovéto skvělé 
zaměstnance. Pokud bychom znovu jeli, tak jedině 
s tímto týmem. Ještě jednou děkuji a s pozdravem

Mgr. Monika Novotná,  
Malostranská základní škola, Praha

Dobrý den,

ráda bych Vaší cestovní kanceláři poděkovala za 
sebe i za naše žáky za zprostředkování poznávací-

ho zájezdu do Berlína. Na příjemném pobytu měla 
velkou zásluhu naše paní průvodkyně – p. Škodová, 
která se v Berlíně velice dobře orientovala, byla 
ochotná udělat menší změny v programu. Zásluhu 
na bezproblémovém zájezdu měl i pan řidič, a to 
hlavně vstřícným přístupem a velkou profesiona-
litou. S ubytováním jsme byli my i naši žáci velmi 
spokojení a tato spokojenost byla oboustranná. 
Byli jsme moc rádi, že si hostitelské rodiny naše 
děti tak oblíbily a chválily. S lektorkou v jazykové 
škole si děti po počátečním ostychu velice dobře 
porozuměly. S výukou jsem byla spokojena, líbilo se 
mi, jak lektorka s dětmi pracuje, jak má připravené 
různé pracovní listy a témata, o kterých s dětmi 
hovořila. Dětem se výuka také líbila, což samy 
napsaly i v závěrečném hodnocení celého pobytu. 
Nejnáročnější z celého našeho zájezdu byla cesta 
domů, protože jsme strávili na cestě z Berlína do 
Brna třináct hodin v autobuse. Ještě jednou Vám 
všem moc děkuji. Přeji mnoho spokojených klientů.

Ivana Šíblová a žáci ZŠ Mutěnická, Brno

Dobrý den,

dovolte mi, abych vám  a vaší CK  poděkovala za 
perfektní organizaci našeho pobytu na Maltě. Byli 
jsme  velmi spokojeni se všemi službami – dopra-
vou, ubytováním v rodinách, stravou, výukou ve 
škole ESE i doprovodným programem pobytu. 
Všichni žáci i učitelé si odnesli nezapomenutelné 
zážitky. Velmi  spokojeni jsou i rodiče dětí. Přeji vám 
hodně úspěchů ve vaší práci a mnoho spokojených 
klientů.

S pozdravem Mgr. Jarmila Šigutová,  
ZŠ Mládí, Orlová-Lutyně
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Poznávací zájezd
Pokud je vaším hlavním cílem poznávat památky, kul-
turu a přírodní krásy daných zemí, je pro vás poznávací 
pobyt ten nejvhodnější. Studenti si při běžných situa-
cích procvičí cizí jazyk a poznají život v jiných zemích. 
Prioritou tohoto typu pobytu je absolvování výletů 
na zajímavá místa v okolí pobytu – poznání historie 
a pochopení mentality lidí dané země. Při cestování si 
studenti udělají obrázek o každodenním životě místních 
obyvatel, což jim pomůže lépe chápat výukové materiá-
ly a s vyučovaným jazykem se ztotožnit. Při poznávacím 
zájezdu strávíte více času cestováním a objevíte větší 
kus země, kterou jste se rozhodli navštívit. Poznávací 
zájezdy jsou často kratší i finančně dostupnější. 

Krátkodobé zájezdy
Nejdostupnější variantou poznávání cízí země je krát-
kodobý zájezd. Jednodenní či dvoudenní zájezdy nej-
častěji směřují k našim „sousedům“. Během zájezdu si 
studenti odpočinou od školních lavic a poznají kulturu 
a památky vybraných destinací. Krátkodobé zájezdy 
lze pojmout zábavně a relaxačně, což potěší každého 
studenta – takové jsou výlety do Legolandu nebo na 
Tropical Island. Můžete se vydat objevovat světoznámá 
města, která nám nejsou vzdálená – Vídeň, Drážďany, 
Berlín aj. – nebo studenty seznámit s naší historií 
v takových městech, jako jsou Osvětim a Mauthausen. 

Místo pobytu
Poznávací zájezdy vám přinesou lepší obrázek o krá-
sách cizí země: 
Velká Británie – poznejte krásy měst na jižním 
pobřeží, hlavní město Londýn, bohatou historii stře-
dozemí či přírodní scenérie Skotska. 
Irsko – země plná přírodních krás vhodná pro školy, 
které už Anglii znají a touží poznávat další anglicky 
mluvící země.
Německo – náš západní soused, který může mnohé 
překvapit svým půvabem; také možnost krátkodo-
bých pobytů během adventu. 
Rakousko – poznejte hlavní město Vídeň, které sehrá-
lo významnou roli také v naší historii. 
Francie – kolébka vzdělanosti a kultury s uvolněnou 
atmosférou tak typickou pro tuto zemi. 
Polsko – země netušených skvostů a místo, kde se 
psala světová historie. 

 Hlavní výhody  
poznávacího zájezdu

   poznání země je vaší prioritou

   5–11denní zájezdy

  návštěva zajímavých míst 
       v dopoledních i odpoledních  
       hodinách

  dostupnější cena díky 
       možnosti kratšího pobytu

  poznání kultury a přírodních krás

  seznámení se se zvyky 
       a tradicemi každodenního života

  navštěva míst, která studenti 
       znají z učebnic a televize

  maximální využití jazyka díky  
       ubytování v hostitelských  
       rodinách

  možnost přenocování na různých 
        místech

  možnost navštěvy více zemí  
       během jednoho zájezdu

Nevybrali jste si v našem katalogu? 

Nevadí!  
Rádi vám připravíme zájezd na míru, 
dle představ a zaměření vaší školy.Ty
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Typy školních zájezdů

 Hlavní výhody  
zájezdu s výukou

  studium jazyka je vaší prioritou

  6–12denní pobyty

  v případě zájmu vám zajistíme  
       i 2–3týdenní pobyty

  v dopoledních či odpoledních  
       hodinách probíhají lekce cizího  
       jazyka

  výuka pod dohledem kvalifiko- 
       vaných lektorů

  použití cizojazyčných materiálů

  výuka zaměřená převážně na  
       komunikaci a odbourání strachu  
       mluvit

  osobní pokrok díky soustavnému  
       užití jazyka

  část dne strávena poznávaním  
       zajímavých míst v okolí pobytu

  možnost zařazení celodenního  
       výletu

  maximální využití jazyka díky  
       ubytování v hostitelských rodinách

Znalost cizího jazyka se stala nepostradatelnou 
součástí  každodenního života. Znalost j iné-
ho jazyka než mateřského hraje v našem 
ž ivotě  významnou roli. Jazyky využíváme při 
vyhledávání informací, komunikaci s cizinci při 
prázdninových cestách, ale i při hledání nového 
zaměstnání. Do prvního kontaktu s cizí řečí vět-
šina z nás přichází již při základním vzdělávání, 
kdy se učíme slovíčka a gramatiku. Pro procvi-
čování cizích jazyků je vždy možnost daným jazy-
kem komunikovat, což je studentům umožněno 
při našich zájezdech.

V následující kapitole vám představíme základní 
typy školních zájezdů pořádaných společností 
STUDENT AGENCY, připomeneme základní výho-
dy a přednosti daných typů pobytů a necháme 
vás rozhodnout, který zájezd je pro vaše studen-
ty ten nejvhodnější. S výběrem správného zájez-
du vám vždy rádi pomůžeme a v rámci vašich 
požadavků doporučíme tu nejvhodnější lokalitu. 
Pro pomoc s výběrem nás kontaktujte na bez-
platné telefonní  l ince ČR 800 100 300.

Zájezd s výukou
Školní zájezd s výukou zaručuje studentům celo-
denní kontakt s cizím jazykem, jedná se tak 
o nejintenzivnější způsob výuky. Studenti musí 
v cizím jazyce komunikovat celý den – v dopo-
ledních, popřípadě odpoledních lekcích cizího 
jazyka, které jsou vedeny rodilými mluvčími – 
kvalifikovanými lektory cizího jazyka. Výuka je 
zaměřena převážně na konverzaci. Studenti tak 
mohou ihned v praxi aplikovat nabyté vědomosti 
a upevňovat je. Školní zájezdy s výukou probíhají 
po celý rok s výjimkou letních prázdnin. 

Místo pobytu
Zájezdy s výukou pořádáme vždy do zemí, kde se 
danou řečí hovoří. Studenti jsou tak nuceni mlu-
vit cizím jazykem nejen při výuce, ale i ve volném 
čase – v hostitelských rodinách, v obchodech, 
na ulici. 
Velká Británie – tradičně nejoblíbenější destina-
ce pro studium angličtiny. 
Irsko – výuka angličtiny v zemi překrásné přírody. 
Malta – ideální spojení výuky angličtiny, která 
je na Maltě druhým úředním jazykem, a pobytu 
u moře. 
Německo – německý jazyk, o který je na pracov-
ním trhu stále větší zájem.
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Fun&Relax je možné objednat za příplatek, který je 
účtován za nadstandardní vybavení. Žlutý autobus 
je možné objednat v případě obsazení celého auto-
busu jednou školou. Autobus je k dispozici během 
celého pobytu, vozí studenty do školy a ze školy, 
dopravuje skupinu na výlety. Autobus bude přista-
ven na místo, které určíte. 

Cestování do zahraničí
Každý účastník musí mít vlastní cestovní pas nebo 
občanský průkaz. V případě účasti studenta, který 
nemá české/slovenské občanství a nepochází ze 
států EU, doporučujeme kontaktovat příslušnou 
ambasádu, popř. cizineckou policii a informovat se 
o dalším postupu. Na požádání rádi pro studenta 
vystavíme potvrzení o účasti na školním zájezdu. 

Pedagogický doprovod
Každou jednotlivou skupinu doprovází také nejmé-
ně jeden učitel jako pedagogický doprovod. Počet 
míst zdarma pro pedagogy závisí na počtu účast-
níků. Pedagog spolupracuje s kanceláří STUDENT 
AGENCY a zodpovídá za předání všech informací 
a materiálů STUDENT AGENCY studentům a jejich 
rodičům. V místě konání pedagogové úzce spo-
lupracují s průvodcem zájezdu a zodpovídají za 
bezpečnost studentů při společném programu, 

zatímco průvodce poskytuje průvodcovské a dele-
gátské služby.

Počet volných míst pro pedagogy:
10–15 studentů  1 učitel zdarma
30 studentů  2 učitelé zdarma
45–49 studentů  3 učitelé zdarma
50–55 studentů  4 učitelé zdarma

Průvodce
Po celou dobu zájezdu je k dispozici kvalifikova-
ný průvodce, na kterého se můžete obracet se 
všemi dotazy a připomínkami. Průvodce je také 
nepřetržitě k zastižení na mobilním telefonu. 

Pojištění
Všem účastníkům pobytů sjednáváme „Pojištění 
účastníků hromadného zájezdu“ u pojišťovny 
Allianz. Toto pojištění obsahuje pojištění léčeb-
ných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojiš-
tění zavazadel, pojištění odpovědnosti, pojištění 
storna zájezdu (nevztahuje se na krátkodo-
bé zájezdy) a doplňkové a asistenční služby. 
Podrobné informace o pojištění a storno podmín-
kách najdete na str. 9. 

Nabízíme vám kompletní sestavení školních zájezdů. 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty následující položky: 

Ubytování
Ubytování zajišťujeme po domluvě s vámi v hosti-
telských rodinách, v mládežnických hotelech, škol-
ních rezidencích, v hotelech typu F1 nebo ve dvou 
a tříhvězdičkových hotelech. 

Hostitelská rodina
Ubytování v hostitelské rodině je velmi oblíbe-
né, studenti mají možnost komunikovat s rodi-
lými mluvčími i mimo výuku a mohou si tak své 
poznatky ze školy ihned ověřovat v praxi. Navíc 
se jim naskytne příležitost poznat kulturu, zvyky 
a tradice obyvatel cizí země. Výběr rodin má na 
starosti naše partnerská zahraniční agentura, 
která může rodinu navštívit a osobně s ní kon-
zultovat potřeby studentů přítomných na pobytu. 
Studenti jsou v hostitelských rodinách ubytováni 
po dvou až čtyřech. Studenti vždy bydlí ve vlast-
ním pokoji, ovšem koupelna a toaleta bývají spo-
lečné s rodinou. Většina rodin nebydlí v bytech, 
ale v rodinných domech. Pokoje v britských 
domech bývají obvykle méně prostorné a chladné. 
V Německu jsou studenti ubytováni jak v bytech, 
tak i domech, ubytování v Německu často kore-
sponduje s českým standardem. 
V každém místě pobytu je určen „meeting point“, 
na němž se studenti setkávají ráno před výukou 
či společným programem, sem jsou studenti večer 
zase dopraveni a vyzvedávají si je hostitelské 
rodiny. Studenti, kteří bydlí do 15 minut chůze od 
tohoto meeting pointu, chodí do své hostitelské 
rodiny pěšky, ostatní studenty vozí hostitelské 
rodiny autem domů. V některých centrech (Torbay, 
Ilfracombe, Hastings, Bath) vyzvedává studenty náš 
zájezdový autobus. Každé ráno a večer zájezdový 
autobus jede okruh městem a děti jsou vyzvedá-
vány na autobusových zastávkách, ze kterých po 
skončení odpolední aktivity samy chodí domů. 
V Německu se studenti dopravují do školy buď 
pomocí MHD nebo zájezdovým autobusem. 

Mládežnický hotel, hotel F1, hotely v Londýně
V případě poznávacích zájezdů a u vzdálenějších 
destinací jazykových pobytů (na cestě na místo 
pobytu či zpět) můžeme zajistit nocleh také v mlá-
dežnických hotelech nebo v hotelech F1. 
V mládežnických hotelech je ubytování zajiště-
no ve vícelůžkových pokojích, v hotelech F1 jsou 
pokoje třílůžkové. Sociální zařízení bývá v obou 
případech společné pro více pokojů a je umístěno 
na chodbách.

Školní rezidence
U jazykového pobytu na Maltě a v Chalfontu nabí-
zíme možnost ubytování ve školní rezidenci hote-
lového typu. 

Strava
Při ubytování v hostitelských rodinách zajišťu-
je stravování přímo rodina. Snídaně se skládají 
z různých druhů cereálií, toastů s máslem či dže-
mem. Pije se většinou čaj s mlékem, rozpustná 
káva, džus nebo voda. Místo oběda studenti obdr-
ží obědový balíček, což většinou bývá obložený 
toastový chléb, ovoce či sladká tyčinka, případně 
malé chipsy a malý nápoj. Večeře je hlavním cho-
dem dne a je většinou teplá (např. různé druhy 
masa, hranolky, pizza, těstoviny a zelenina). Na 
cestě na místo pobytu mají studenti vlastní jídlo, 
při zpáteční cestě je jim zdarma poskytnuto malé 
občerstvení. Speciální strava (dieta) je poskytnuta 
za příplatek. 
V hotelu je servírovaná kontinentální snídaně. 
Polopenzi, případně plnou penzi vám rádi na vaše 
přání zajistíme. Ve školní rezidenci je zajištěna 
plná penze. 

Výuka
V případě jazykového pobytu je v ceně zahrnuta 
dopolední, příp. odpolední výuka angličtiny nebo 
němčiny. Počet lekcí je dán partnerskou agentu-
rou a vždy je vedou kvalifikovaní učitelé. 

Doprovodný program
Studenti se účastní celodenních či odpoledních 
výletů a navštěvují zajímavá místa v blízkosti 
pobytu. Ke každé lokalitě jsme pro vás připravili 
program, který se v minulosti osvědčil. Rádi ho 
však dle vašich přání upravíme a zařadíme výlety, 
o které máte zájem. 

Doprava
Doprava je zajištěna luxusním autobusem zahraniční 
výroby. Dopravu zajišťují autobusy externího doprav-
ce, u kterých garantujeme kvalitu s kompletním 
servisem (WC, klimatizace, bezpečnostní pásy, teplé 
a chlazené nápoje během přestávek). Žlutý autobus 

Všeobecné informace
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Rozsah pojištění 

Léčebné výlohy v zahraničí

ambulantní lékařské ošetření bez omezení

léky a další zdravotnický materiál bez omezení

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení

léčba, diagnostika a operace bez omezení

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení

akutní zubní ošetření      10 000 Kč

ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného 
(max. 5 dní)

2 000 Kč/1 den

Úrazové pojištění

smrt následkem úrazu 200 000 Kč

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč

za dobu nezbytného léčení 100 Kč /1 den

Pojištění zavazadel

všechny škody na zavazadlech pojištěného   20 000 Kč

škoda na jedné věci   10 000 Kč

všechny škody na cennostech   10 000 Kč

na jednu cennost     5 000 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla   10 000 Kč

všechny škody na zavazadlech pojištěného 50 000 Kč

škoda na jedné věci 25 000 Kč

všechny škody na cennostech 25 000 Kč

na jednu cennost 10 500 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 25 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla   5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

na zdraví nebo usmrcením  2 000 000 Kč

na jedné věci  1 000 000 Kč

následné škody     100 000 Kč

spoluúčast    500 Kč/PU

Doplňkové asistenční služby

doplňkové asistenční služby      35 000 Kč

právní pomoc  v zahraničí      35 000 Kč

náhradní pracovník      35 000 Kč

opatrovník      35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů        5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě 
bydliště        5 000 Kč

Pojištění stornovacích poplatků

úhrada 80 % storno poplatku, 
maximální plnění 15 000 Kč na osobu

Ceny pojištění Allianz pro klienty ze Slovenska jsou uvedeny na  
www.studentagency.sk.

Pojištění
Cestovní pojištění
Všem účastníkům pobytů sjednáváme „Pojištění 
účastníků hromadného zájezdu“ u pojišťovny 
Allianz. Toto pojištění obsahuje pojištění léčeb-
ných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění 
na storno, pojištění zavazadel a odpovědnosti (na 
zdraví, na věci, finanční) a doplňkové a asistenční 
služby. Informace o pojištění obdrží každý zájemce 
o jazykový nebo poznávací pobyt.

Pojištění na storno 
U poznávacích zájezdů a pobytů s výukou je  
v ceně zájezdu zahrnuto pojištění na storno – 
pojišťovna poskytne pojištěnému plnění ve výši  
80 % skutečně vzniklých nákladů spojených se 
zrušením účasti na zájezdu, které pojištěný zapla-
til naší agentuře, maximálně však 15 000 Kč. 
Za pojistnou událost lze považovat pouze stor-
no z důvodů akutního onemocnění nebo úrazu 
pojištěného nebo nejbližšich členů rodiny, z důvo-
du umrtí člena rodiny pojištěného nebo z důvodů 
značné škody na majetku následkem trestného 
činu nebo živelné události. Pojištění se nevzta-
huje na nemoci existující již při uzavření pojistné 
smlouvy a na těhotenství s normalním průběhem. 
Toto pojištění zaniká dnem odjezdu na zájezd.

U krátkodobých pobytů cena nezahrnuje pojištění 
na storno, dle zájmu je možné jej sjednat. Cena 
pojištění činí 2,5 % z celkové ceny pobytu včetně 
dopravy.

Připojištění zavazadel

Na bezpečí studentů je kladen velký důraz. 
Zaručujeme nejen zkušený doprovod a organiza-
ci, ale jsme také velice pečliví při výběru našich 
partnerů v zahraničí. Přihlížíme ke kvalitě výuky 
a ubytování a zároveň vybíráme oblasti, které jsou 
pro naše studenty bezpečné. S většinou našich 
zahraničních partnerů stavíme na dlouhodobé  
a spolehlivé spolupráci, kterou bychom rádi navá-
zali i s vámi.

Proškolení průvodci
Naši průvodci jsou před odjezdem důkladně proško-
leni a upozorněni na situace, při kterých je zapotřebí 
větší opatrnosti (např. vystupování dětí z autobusu 
do ulice apod.). Často se jedná o dlouhodobé spolu-
pracovníky a zaměstnance STUDENT AGENCY, kteří 
dokáží pružně reagovat na vaše možné připomínky  
a zajistit hladký průběh pobytu.

Nepřetržitá dostupnost průvodce
Naši průvodci mají u sebe mobilní telefon, na který 
mohou studenti a učitelé během pobytu volat (veš-
kerá důležitá telefonní čísla včetně mobilního tele-
fonu průvodce obdrží všichni studenti při odjezdu). 
Průvodce je na tomto telefonu k dispozici 24 hodin 
denně. 

Instrukce a školení pro pedagogy
Pedagogický doprovod obdrží od STUDENT AGENCY 
„Pokyny pro pedagogy“ a rovněž „Pokyny pro chování 
studentů v zahraničí“. V případě jakýchkoliv nejas-
ností či dotazů jsme zde vždy pro vás.

Základní myšlenkou STUDENT AGENCY jsou kvalitní 
služby a jejich nízká cena. Jen díky této filozofii se 
STUDENT AGENCY stala největší jazykovou agentu-
rou v České republice.
Ceny v Kč uváděné v tomto katalogu jsou pouze ori-
entační. Pro jejich přepočet byl použit níže uvedený 
kurz zahraniční měny Kč. Přesnou cenovou nabídku 
vám zašleme k vybranému  pobytu. Při vystavení 
doplatkové faktury bude cena přepočtena aktuálním 
kurzem, při rozdílu více než 10 % mají obě strany 
nárok na korekci.

Kurzy zahraničních měn 
použité pro přepočet cen v tomto katalogu:

GBP 33,00 Kč

EUR 28,00 Kč

V celkové ceně zahraničního pobytu jsou vždy 
zahrnuty:
•	Ubytování a strava – cena je pevně dána jazyko-

vou školou, resp. partnerskou agenturou.
•	Doprava – cena dopravy se liší dle místa pobytu, 

zahrnuje i výlety v rámci vybraného programu, 
dopravu trajektem nebo Eurotunelem. 

•	Pojištění – cena zahrnuje kompletní pojištění, 
včetně pojištění storno poplatků. Více informací 
viz strana 9.

•	Průvodce – každou skupinu doprovází kvalifiko-
vaný průvodce s bohatými zkušenostmi s pobyty 
v zahraničí, který je k zastižení na mobilním 
telefonu 24 hodin denně.

•	 Informační materiály – souhrnné informa-
ce o zájezdu a pojištění s přihláškou, mapky 
a informace o navštívených místech, kvízy pro 
studenty.

•	Kurzovné, úvodní test, učební materiály, závě-
rečný certifikát – v případě jazykových pobytů 
zahrnuje cena i tyto položky, které stanovuje 
partnerská jazyková škola v zahraničí. 

Na zpáteční cestě vám u vícedenních zájezdů poskyt-
neme občerstvení zdarma. Toto občerstvení není 
zahrnuto v celkové kalkulaci pobytu. Cena zájez-
dů tedy zahrnuje téměř veškeré náležitosti, které 
jsou k zajištění takového zájezdu potřebné. Pokud 
si budete přát, můžeme do celkové ceny zahrnout 
i další doplňkové služby, jako je vstupné do navštíve-
ných objektů. Přesné ceny jednotlivých zájezdů jsou 
kalkulovány přímo pro vaši školu na základě konkrét-
ních požadavků a představ.

Bezpečí studentů Cena pobytu
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7. Seznam studentů,  zdravotní a  jiná omezení 
Po podepsání smlouvy je důležité vypracovat sezna-
my všech účastníků s nezbytnými údaji. Bez těchto 
informací není možné sjednat pojištění, rezervo-
vat pobyt ani vybrat správné hostitelské rodiny dle 
vašich požadavků i s přihlédnutím na zdravotní a jiná 
omezení studentů.

8. Doplatková faktura 
Doplatek zájezdu je třeba uhradit nejpozději 5–6 
týdnů před odjezdem. Plánujete-li pobyt v dostateč-
ném předstihu, je vhodné vybírat také doplatek po 
částkách, které tolik nezatíží finanční rozpočet rodi-
ny. Je to ověřená zkušenost většiny škol.

9.  Informace  a  materiály, které studenti během 
pobytu obdrží 
•		adresu	a	telefon	hostitelské	rodiny,	u	níž	je	stu-

dent ubytován 
•		mobilní	telefonní	číslo	na	průvodce
•		mapu	místa	pobytu	(ve	vybraných	lokalitách)	
•		mapu,	 informace	 a	 kvízy	 k	 navštíveným	místům	

dle doprovodného programu

•		propagační	materiály	STUDENT	AGENCY	
•	účastnický	 certifikát,	 který	 poskytuje	 slevu	

na jakýkoliv individuální jazykový pobyt se 
STUDENT AGENCY, kterého se student zúčastní 
do srpna 2018

Naše doporučení
Školní zájezd do zahraničí je vždy vhodné plá-
novat s dostatečným časovým předstihem, mini-
málně  tři měsíce před odjezdem na zájezd. Na 
začátku školního roku pro období JARO a přibližně  
2–3 měsíce před koncem školního roku na období 
PODZIM.

Díky rychlosti jednání a dlouholetým zkušenostem 
jsme však schopni pro vás vše zorganizovat za krat-
ší dobu, cca během 4–5 týdnů. 

Výhodné nabídky:
V průběhu celého roku nabízíme velké množství 
slev,  ze kterých si jistě vyberete. Některé výhodné 
cenové nabídky jsou vypsány předem, jiné nabí-
zíme aktuálně dle konkrétní situace. 
Akční nabídky společně s aktuálními informacemi 
naleznete na našich webových stránkách www.
studentagency.cz nebo www.jazykovepobyty.cz. 

1. U vybraných zájezdů sleva pro skupiny s počtem 
plně platících účastníků vyšším než 50 – v kata-
logu jsou uvedeny orientačni ceny pro skupiny 
45 plně platících studentů.

2. Volná místa pro pedagogy na daný počet plně 
platících studentů.

3. Sleva na pobyt pro děti pedagogického doprovodu.  

SLEVY odvíjející se od termínu pobytu: 
Sleva 400 Kč na jednoho studenta u vybraných 
pobytů v listopadu, prosinci, únoru a březnu.

Podmínky pro získání slevy na termín: 
•	vybrání	zálohy	od	studentů	do	2–4	týdnů	 

od rezervace pobytu a termínu 
•	termíny	pevně	stanovené	agenturou	
•	platí	pro	omezený	počet	skupin	
•	volné	termíny	si	prosím	předem	ověřte	v	naší	

brněnské centrále nebo na e-mailové adrese 
    skolnizajezdy@studentagency.cz 

Základní informace o naší nabídce jazykových 
a poznávacích pobytů najdete v tomto katalogu, 
podrobné informace pak na našich stránkách 
www.jazykovepobyty.cz. 

Zaujal vás kterýkoliv pobyt z naší nabídky a potřebu-
jete více informací, volejte bezplatnou linku ČR 800 
100 300, podívejte se na naše internetové stránky, 
navštivte nás osobně na brněnské centrále nebo si 
na lince 539 000 342 sjednejte s námi schůzku, 
rádi přijedeme za vámi.

1. Výběr typu pobytu a termín
Předběžně se rozhodněte, o jaký pobyt a v jakém 
termínu máte zájem.  
Pokud budete potřebovat radu s výběrem pobytu, 
doporučíme vám vhodnou lokalitu podle vašich 
požadavků, časových a finančních možností. Naše 
nabídka je díky dlouholetým zkušenostem v oboru 
velmi široká. Vždy se snažíme vyjít vstříc i individuál-
ním požadavkům našich klientů.

2. Předběžná příhláška 
Předběžnou přihlášku k vybranému zájezdu nám 
můžete zaslat prostřednictvím webových stránek  
www.jazykovepobyty.cz v sekci Školní zájezdy. Své 
požadavky nám můžete doručit také prostřednictvím
e-mailu na adresu skolnizajezdy@studentagency.cz. 

3. Cenová nabídka pro vybrané pobyty
Na základě vašich požadavků vypracujeme nezá-
vazné cenové nabídky pro vámi zvolený jazykový či 
poznávací pobyt. 

4. Průzkum u zájemců 
Snažte se zjistit zájem ze strany studentů, kteří by se 
chtěli pobytu zúčastnit. 
Při zvažování účasti studentů na zájezdu si v dosta-
tečném časovém předstihu ověřte aktuální pod-
mínky pro vstup do příslušné země. Každý účastník 
musí mít vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz 

vydaný po roce 2000. V případě účasti studenta, 
který nemá české/slovenské občanství a nepochází 
ze států EU, doporučujeme kontaktovat příslušnou 
ambasádu, popř. cizineckou policii a informovat se 
o dalším postupu. Na požádání rádi pro studenta 
vystavíme potvrzení o účasti na školním zájezdu.

5. Informační materiály 
Zašleme vám informační materiály pro studenty, ve 
kterých naleznete závaznou přihlášku pro studenta, 
podrobné informace k zájezdu pro rodiče a informa-
ce týkající se cestovního pojištění. Tyto materiály 
rozdáte studentům a zpracujete vlastní plán vybírá-
ní peněz na pobyt v zahraničí. K tomu, abyste zjistili 
počet vážných zájemců, je nutné vybrat závaznou 
přihlášku a zálohu 3 000 Kč během dohodnuté 
doby (zpravidla 2–4 týdny). 

Minimální počet účastníků pro realizaci školní-
ho zájezdu je 45 studentů. Nepodaří-li se vám 
zajistit potřebný počet studentů v jednom ročníku, 
pokuste se oslovit i studenty z jiných ročníků. Různá 
jazyková úroveň a rozdílný věk nebývají překážkou. 
Pokud by se vám ani takto nepodařilo zájezd naplnit, 
můžete se spojit s kolegy z jiných škol s nabídkou 
doplnění zájezdu nebo nás kontaktovat a my vás při-
pojíme k jinému zájezdu. V tomto případě nás prosím 
kontaktujte v dostatečném předstihu.   

6. Smlouva, zálohová faktura 
Budete-li mít dostatečný počet vážných zájemců pro 
naplnění autobusu (tzn. minimální počet 45 studen-
tů), připravíme vám smlouvu a zálohovou fakturu. 
Pokud budete mít menší skupinu, zůstávají zálohy 
zatím u vás a my se pokusíme zajistit vhodnou 
skupinu na doplnění. Záloha se pak platí až ve 
chvíli, kdy je jisté, že se zájezd uskuteční (tzn. 
pokud máme další skupinu na doplnění – sepí-
šeme smlouvu atd.). Jedná-li se o kratší časový 
úsek před datem zájezdu, je zvykem částku uhra-
dit v plné výši. 

Objednávka pobytu
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Doprovodný program
Ke každému místu pobytu je zpracován návrh progra-
mu s výlety do okolí, který lze podle vašich požadavků 
upravit. 
Bezprostředně po výuce vyráží studenti na půldenní 
výlety za krásami místa pobytu a jeho okolí (v případě 
odpoledních lekcí jsou výlety organizovány dopoled-
ne). Do programu je možné zařadit i jeden celodenní 
výlet do vzdálenější destinace nebo na místa, která 
jsou časově náročnější. Na následujících stránkách 
vám nabízíme několik konkrétních jazykových kurzů 
s doprovodnými programy, které se nám v minulos-
ti osvědčily. Pokud budete chtít do programu zařadit 
návštěvu kterékoliv památky, obraťte se prosím na 
nás, rádi vám vyjdeme vstříc a pomůžeme zorganizo-
vat zájezd přesně podle vašich představ.

Doprava
Doprava je zajištěna luxusním autobusem zahra-
niční výroby, jedná-li se o pobyty ve Velké Británii 
a Německu. Autobus je vám plně k dispozici po celou 
dobu pobytu. 
V případě jazykového pobytu na Maltě a v Dublinu je 
využívána letecká doprava. 

Průvodce a pedagogický doprovod
Po celou dobu zájezdu skupinu doprovází náš česky/
slovensky mluvící kvalifikovaný průvodce, který vyko-
nává delegátské i průvodcovské služby v místě pobytu. 
Průvodce doprovází skupinu po dobu programu a je 
k zastižení 24 hodin denně na svém mobilním telefo-
nu, můžete se tak na něj kdykoliv obrátit. Pedagogický 
doprovod zodpovídá za chování studentů a řeší případ-
né kázeňské problémy. 

Kapesné a vstupné
Peníze na vstupy a kapesné nejsou zahrnuty v ceně 
pobytu. Na vstupy doporučujeme vybírat okolo 25–50 
GBP (resp. 30–50 EUR). Přesnou částku vám sdělíme 
před odjezdem dle finanční náročnosti programu. Jako 
kapesné pro osobní potřebu doporučujeme částku 
30–50 GBP (příp. 40–60 EUR).

Dublin

Velká Británie Německo

Malta

Wiesbaden

Berlín

Ascha�enburg

Norimberk

Augsburg

St. Julian´s

Edinburgh

York

Londýn

Worthing
Hastings

OxfordIlfracombe

St Austell
Plymouth

Cardi�

Portsmouth
Bournemouth

Bath

Northampton

Torbay
Salisbury

Worcester

Haverhill
Chalfont
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Základní informace
STUDENT AGENCY vám každoročně přináší pestrou 
nabídku školních zájezdů s výukou cizího jazyka, a ani 
letošní rok není výjimkou. Vybíráme pro vás nová 
výuková centra i kvalitní jazykové školy, věříme tedy, 
že si z našich zájezdů vyberete ten ideální právě pro 
vaši skupinu.
Pobyty s výukou jsou skvělým spojením poznávání 
nové země a výuky jazyka přímo s rodilými mluvčími. 
Školní zájezdy probíhají celý rok mimo období letních 
prázdnin. 
V ceně zájezdu je komplexní servis obsahující uby-
tování s plnou penzí, vybraný počet lekcí, dopravu 
zájezdovým autobusem, kompletní cestovní pojištění 
včetně pojištění na storno a služby průvodce – to vše 
za velice příznivé ceny.  

Ubytování v hostitelské rodině
Oblíbenou formou ubytování v cizí zemi je pobyt 
u hostitelské rodiny, která se o své hosty stará 
a poskytuje jim zázemí i stravu. Studenti i pedagogický 
doprovod jsou ubytováni po dvou až čtyřech osobách 
v prověřených rodinách, které vybírají podle vašich 
požadavků naše partnerské agentury. Studenti jsou 
tak v kontaktu s cizím jazykem prakticky celý den  – 
během výuky i ve večerních hodinách po návratu ze 
společných aktivit. 

Ubytování v mládežnickém hotelu, v hotelu F1 nebo 
v rezidenci
Při jazykových pobytech se využívá převážně 
ubytování v hostitelských rodinách. V případě, 
že je cílová destinace ve Velké Británii vzdálenější 
od Londýna, je možné při cestě tam/zpět přenocovat 
v Londýně (týká se destinací York, Cardiff, Edinburgh, 
Ilfracombe, St. Austell). Pokud si budete přát prodloužit 
pobyt o nocleh v jiné zemi, volíme ubytování 
v mládežnických hotelech nebo hotelech typu F1. 
V případě pobytu na Maltě si můžete zvolit ubytování 
v rezidenci. 

Strava
Hostitelské rodiny poskytují studentům plnou penzi. 
Snídani a teplou večeři dostávají studenti v rodině. 
Oběd je řešen formou obědového balíčku, který obsa-
huje sendvič, malý nápoj, sladkost, popřípadě ovoce 
a malé chipsy. V Hastingsu mají studenti teplé obědy 
přímo v jazykové škole. V případě ubytování v hotelu 
typu F1 je studentům poskytována snídaně. 

Výuka
Studenti navštěvují v dopoledních (příp. odpoledních) 
hodinách kurzy anglického nebo německého jazyka 
(9, 12, 15, 16 nebo 20 lekcí – dle vybrané lokality 
a délky pobytu). Studenti jsou na základě rozřazova-

cího testu, který je možné absolvovat již před odjez-
dem na zájezd, rozděleni do jazykových skupin po 
cca 15 žácích. Výuku vede kvalifikovaný zahraniční 
lektor, který na studenty hovoří pouze daným jazykem, 
a používají se pouze cizojazyčné výukové materiály. 
Výuka je zaměřena především na konverzaci a slovní 
zásobu. Žáci si přímo v praxi vyzkouší, co se naučili 
ve školních lavicích. Po skončení všech lekcí obdrží 
studenti certifikát o absolvování kurzu, který mohou 
použít u přijímacího řízení k dalšímu vzdělání, případně 
jako doklad o vzdělávání se v cizím jazyce při hledání 
nového zaměstnání.

Jazykové pobyty

 Pobyty s výukou organizu-
jeme v těchto centrech

  Malta – TIP jazyková škola

  Dublin – TIP jazyková škola

  Bath

  Bournemouth – TIP jazyková škola

  Cardiff

  Edinburgh

  Hastings – TIP jazyková škola

  Haverhill – NOVINKA

  Chalfont – NOVINKA

  Ilfracombe – TIP jazyková škola

  Londýn – TIP jazyková škola 

  Northhampton – TIP jazyková škola

  Oxford

  Plymouth – TIP jazyková škola

  Portsmouth – TIP jazyková škola

  Salisbury – NOVINKA

  St Austell – TIP jazyková škola

  Torbay – TIP jazyková škola

  Worcester – NOVINKA

  Worthing

  York

  Berlín – TIP jazyková škola

  Augsburg – TIP jazyková škola

  Aschaffenburg – TIP jazyková škola

  Norimberk – TIP jazyková škola

  Wiesbaden – TIP jazyková škola
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•	 výlet lodí na jižní pobřeží Malty, plavba kolem 
Blue Grotto – jeskyní, které zde vytvarovalo samo 
moře a které lákají nejen turisty, ale i filmové 
štáby

•	 sportovní aktivity - volejbal, bowling, fotbal
•	návštěva kina

Doprava
•	 letecká – odlet z Vídně/Prahy
•	 jazyková škola zajistí transfer na Maltě
•	na vaše přání jsme schopni zajistit transfer 

na/z letiště ve Vídni/Praze

Ubytování
•	možnost ubytování v pečlivě vybraných hostitel-

ských rodinách nebo školní rezidenci hotelového 
typu, s plnou penzí

•	studenti, kteří jsou ubytování poblíž školy, 
docházejí do školy pešky

•	ostatní studenti mohou zdarma využívat pra-
videlnou autobusovou dopravu zajišťovanou 
školou (stejným způsobem se studenti vracejí 
na místo ubytování i po skončení mimoškolních 
aktivit)

Výuka
•	 jazyková škola sídlí v nové moderní budo-

vě s vysoce kvalitním zázemím v centru St 
Julian’s v oblíbené čtvrti Paceville, v jejím dosa-
hu se nacházejí obchody, restaurace, kavárny 
nebo multikino

•	výuka je vedena kvalifikovanými lektory
•	perfektní organizace mimoškolních aktivit 
•	v jedné skupině je maximálně 15 studentů 
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Delegát
•	doprovod pracovníka maltské školy při odpoled-

ních aktivitách
•	na přání možný doprovod delegáta STUDENT 

AGENCY
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Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 transfer z/na letiště na Maltě
•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

(2-4lůžkové pokoje) nebo ve školní rezidenci (3 nebo 4 
studenti na pokoji)

•	 plnou penzi  v hostitelských rodinách i v rezidenci
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 20 vyučovacích hodin angličtiny vedených kvalifikovanými 

anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 aktivity (uvítací party, okružní jízdu Maltou, výlet do Vallety, 

výlet do Mdiny, filmový večer), včetně vstupného
•	 informační materiály 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 1 místo pro pedagogický dozor zdarma na každých 

15 studentů (nezahrnuje letenku)

Cena nezahrnuje
•	 zpáteční letenku z Vídně/Prahy včetně všech poplatků
•	 dopravu na/z letiště ve Vídni/Praze
•	 příplatek za ubytování v jednolůžkovém pokoji v hostitelské 

rodině nebo školní rezidenci
•	 výlety navíc
•	 průvodce STUDENT AGENCY
•	 místo pro pedagogický dozor navíc
•	 kapesné
•	 letenku pro pedagoga
•	 pojištění na storno se nevztahuje na letenku

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i vícedenních pobytů. 

7 dní + 20 lekcí (HF) od 8 350 Kč

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 20 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7 dní 

Termíny pobytu listopad – 5. červen
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Malta, muzeum pod širým nebem, nadchne kaž-
dého, kdo chce při návštěvě tohoto souostroví ve 
Středozemním moři hodně věcí vidět i zažít. Malta 
nabízí mnoho zajímavého – pohostinnost, mírné 
podnebí a také nespočet příležitostí k aktivnímu 

odpočinku. Malta se může pochlubit zajímavými 
dějinami, díky nimž oplývá četnými historický-
mi památkami. Tři z nich se nacházejí dokonce 
na seznamu světového dědictví UNESCO: hlavní 
město Valleta, megalitické chrámy na Maltě a Gozu 
a Hypogeum v Hal Saflieni.
Do roku 1964 byly Maltské ostrovy součástí brit-
ského impéria a přítomnost Angličanů zanechala 
na ostrovech hluboké kořeny. Angličtina zůstává 
druhým úředním jazykem, kterým hovoří všichni 
obyvatelé ostrovů, proto je Malta oblíbeným místem 
pro jazykové kurzy angličtiny. 

Příklad programu 7denního zájezdu s 20 lekcemi 
výuky: 
1. den: Odlet z Vídně/Prahy na Maltu, setkání se 
zástupcem školy, transfer do hostitelských rodin, 
příp. na rezidenci, večeře. 
2. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
seznámení s okolím školy, uvítací party, večeře. 
3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet 
do bývalého hlavního města Maltského souostroví, 
Mdiny, procházka městem s mnoha středověký-
mi a barokními památkami. Město je zapsáno na 
seznamu světového dědictví UNESCO. Návrat na 
místo ubytování, večeře. 
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
návštěva hlavního města Valletty s velkým množ-
stvím pamětihodností. Procházka centrem města, 
seznámení s nejznámějšími památkami, které láka-
jí tisíce turistů ročně – městské hradby, pevnost 
St Elmo, torzo Královské opery, Valletské zahrady. 
Návrat na místo ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
okružní jízda po ostrově Malta, uvidíte další zají-
mavá místa, která ostrov může svým návštěvníkům 
nabídnout – živé město St Julian’s, chrámy na jihu 
ostrova atd. Návrat na místo ubytování, večeře. 
6. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne si 
můžete sami vybrat z nabídky výletů, které škola 
nabízí. Návrat na místo ubytování, večeře. 
7. den: Snídaně, transfér na letiště, návrat do 
Vídně/Prahy.

V ceně pobytu škola nabízí několik aktivit a výletů, 
při kterých se studenti seznámí s krásami a historií 
Malty (viz doprovodný program). 

Další výlety si lze připlatit na místě:
•	 výlet na ostrov Gozo – jeden ze tří obydlených 

ostrovů Maltského souostroví, dle legend také 
místo, kde Odysseus prožil několik let s Kalypso

Malta – European School of English

Náš tip

  renomovaná jazyková škola zajišťující   
kompletní servis

  příjemné přímořské klima 

  letecká doprava
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Výuku,  ubytování  v  host i te lských rodinách 
i doprovodný program zajišťuje naše partnerská 
škola. Transfer z/na letiště v Dublinu je také orga-
nizován školou. Během programu při poznávání 
Dublinu skupina využívá hromadnou dopravu, 
částka za jízdenky je zahrnuta v ceně.

Delegát
•	doprovod pracovníka irské školy při odpoled-

ních aktivitách
•	na přání možný doprovod delegáta STUDENT 

AGENCY

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 transfer z/na letiště v Dublinu
•	 jízdenku městské hromadné dopravy v místě pobytu
•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 20 vyučovacích hodin angličtiny v kulturních památkách 

vedených kvalifikovanými anglickými lektory
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát
•	 aktivity pořádané školou
•	 informační materiály  
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 1 místo pro pedagogický dozor zdarma na každých  

15 studentů (nezahrnuje letenku)

Cena nezahrnuje
•	 zpáteční letenku
•	 dopravu z/na letiště v ČR/SR
•	 výlety navíc
•	 průvodce STUDENT AGENCY
•	 místo pro pedagogický dozor navíc 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 
Cena pobytu

7 dní/6 nocí v HF + 20 lekcí od 12 300 Kč

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 20 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7 dní 

Termíny pobytu září – květen

Irsko je země s velkou kulturní a historickou tradicí. 
Nabízí pestrou paletu zajímavých míst, která lákají 
k navštívení. Je to země plná protikladů, v níž se pro-
líná krásná krajina, čisté životní prostředí a nádher-
né přírodní scenérie se srdečností místních obyvatel. 
Irsko má vyrovnané klimatické podmínky ovlivňované 
teplým Golfským proudem. 
Dublin, hlavní město Irské republiky, je jednoznač-
ně největším a také nejvíce kosmopolitním měs-

tem ostrova. Za návštěvu stojí nejen díky své 
středověké architektuře jemně sladěné s moder-
ní výstavbou, velkému množství muzeí, ale také 
kvůli přátelské atmosféře, kterou zakusíte na kaž-
dém kroku. 

Příklad programu 7denního zájezdu  
s 20 lekcemi výuky: 
1. den: Odlet do Dublinu. Setkání se zástup-
cem školy, transfer na místo ubytování, setkání 
s rodinami, večeře.
2. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
pěší procházka Dublinem, možnost vlastního 
volna, večeře. 
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne návštěva Christ Church Cathedral, 
která je zároveň nejstarší budovou v Dublinu, do 
současné podoby byla přestavěna v 19. století, 
a expozice Dublinia, která pojednává o historii 
města a jeho rozvoji. Večeře v rodině.
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpolední aktivita podle rozpisu školy. Večeře 
v rodině.
5. den:  Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne návštěva Trinity College – univerzi-
ty, která byla založena roku 1592 a nachází se 
přímo v centru města. Nejzajímavější je stará 
knihovna, kde je vystavena Book of Kells – 
bohatě zdobený evangeliář z roku 800. Večeře 
v rodině.
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpolední aktivita – bowling. Večeře v rodinách. 
7. den: Snídaně v rodině, transfer na letiště, 
odlet zpět.

Výuka
•	v jedné skupině je během výuky 15 studentů
•	výuka „Cultural Experience“ – všechny lekce 

se konají v kulturních památkách v Dublinu
•	během výuky jazyka studenti poznávají Dublin 

a historii Irska
•	výuka probíhá v dopoledních i odpoledních hodi-

nách
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování zajištěno v pečlivě vybraných hostitel-

ských rodinách 
•	všechny rodiny jsou mimo rušné centrum, 

v okrajové části, kde se nachází nákupní centra, 
kulturní památky i muzea
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Dublin – Language in Group

Náš tip

  kvalitní jazyková škola zajišťující výuku 
v kulturních památkách 

  letecká doprava

  poznávejte krásy hlavního města Irska 
přímo při výuce angličtiny

  zábavný program organizovaný školou
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•	 prohlídka	 dalších	 pamětihodností	 v	 Londýně	
(Tower of London, Tower Bridge, Greenwich, 
Přírodopisné muzeum, Science Museum)

Výuka
•	 studenti	 jsou	 do	 skupin	 pro	 výuku	 rozděleni	

podle úrovně angličtiny
•	v	každé	skupině	je	přibližně	15	studentů
•	výuku	vedou	kvalifikovaní	lektoři	angličtiny
•	 po	 ukončení	 kurzu	 obdrží	 studenti	 certifikát	

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	 ubytování	 v	 Bathu	 nebo	 jeho	 blízkém	 okolí,	

v pečlivě vybraných hostitelských rodinách, 
s plnou penzí

•	 studenti,	 kteří	 jsou	 ubytování	 5–20	 minut	
chůze od místa setkání, dochází pěšky 

•	ostatní	studenti	jsou	vyzvedáváni	autobusem	
na předem určených stanovištích (stejným 
způsobem jsou studenti rozváženi i po skon-
čení mimoškolních aktivit); nástupní místa 
nejsou vzdálena více než 10 minut chůze od 
místa ubytování

•	poslední	den	odjezd	do	Londýna	v	6	hodin	ráno	

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě 
cesty stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus 
doprovází skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici  

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdne à 50 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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Bath se nachází v jihozápadní Anglii a patří mezi 
deset nejnavštěvovanějších měst Velké Británie. Za 
svůj název vděčí zdejším horkým pramenům – jedi-
ným v zemi. Jako  lázeňské město bylo známo již za 
doby Římanů. Město leží ve zvlněné zelené krajině 
v údolí řeky Avony a všude, kam se vydáte, se před 
vámi otevře úchvatný pohled do okolí. Pěší zóna 
v centru města je plná muzeí, kaváren a lákavých 
krámků i pouličních hudebníků. Elegantní vzhled 

města dotvářejí půvabné georgiánské domy medové 
barvy, které jsou pro Bath tak typické.

Příklad programu 8denního zájezdu 
s 12 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Velké Británie, prohlídka cent-
ra Bathu, návštěva Roman Bath Museum, procház-
ka centrem – The Circus, Pulteney Bridge, Great 
Pulteney Street, Milsom Street. Večer setkání s hos-
titelskými rodinami. Večeře v rodině.
3. den: Snídaně v hostitelské rodině, dopoled-
ne výuka. Odpoledne výlet do Cardiffu – návště-
va Cardiff Castle, případně návštěva National 
Techniquest – technického muzea s interaktivními 
exponáty – nebo prohlídka přístavní čtvrti. Návrat do 
rodin, večeře.
4. den: Ráno snídaně v rodinách, dopoledně výuka. 
Odpoledne výlet na Stonehenge – k nejslavnějšímu 
pravěkému monumentu – a do města Salisbury, 
prohlídka historického centra se světoznámou kate-
drálou. Návrat do rodin, večeře.
5. den: Ráno snídaně v rodinách, dopoledne výuka, 
odpoledne výlet do Bristolu – prohlídka Harbourside, 
návštěva SS Great Britain, slavné rekonstruované 
lodi (při svém spuštění na moře největší parník na 
světě), prohlídka historického centra města. Návrat 
do hostitelských rodin, večeře.
6. den: Ráno snídaně v rodinách, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet do Mendip Hills. Prohlídka Wookey 
Hole – impozantního komplexu jeskyní vyhloubených 
řekou Axe, s hlubokými jezírky a spletitými skalna-
tými útvary nebo zastávka u rokliny Cheddar Gorge 
(z této oblasti pochází proslulý sýr čedar) a návštěva 
Cheddar Caves, případně výstup na vyhlídkovou věž 
Jacob‘s Ladder. Večeře v rodině.
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do cen-
tra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města – 
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, dle zájmu návštěva Britského muzea, případ-
ně Covent Garden. Poté přejezd lodičkou/metrem 
k O2 areně a odjezd zpět do republiky.
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka
•	 odpolední	 výlet	 do	 mystického	 městečka	

Glastonbury, návštěva slavného opatství
•	Oxford	–	návštěva	univerzitního	města	spojená	

s prohlídkou koleje Christ Church
•	Hampton Court – návštěva nejkrásnějšího tudo-

rovského paláce, z velké části dílo Ch. Wrena
•	Windsor Castle – prohlídka letního královského 

sídla

Bath

Náš tip

  atraktivní umístění školy v centru města

  atmosféra lázeňského města zapsaného   
na seznamu světového dědictví UNESCO

  jedno z nejvíce navštěvovaných měst 
v Anglii

  výlety na mystická místa v hrabství 
Somerset

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 nocí + 12 lekcí od 11 090 Kč
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Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě  

Cena nezahrnuje
•	  příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu nebo za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	  vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 10 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdne à 60 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – květen

Výuka
•	v jedné skupině je při výuce přibližně 15 stu-

dentů
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování v Bournemouthu, v pečlivě vybraných 

hostitelských rodinách
•	studenti chodí do školy pěšky; škola je vzdálena 

max. 15 minut chůze od místa ubytování
•	poslední den odjezd do Londýna v 6 hodin ráno 
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Bournemouth – Southbourne School of English

Město Bournemouth bylo založeno v 19. století prak-
ticky na „zelené louce“. V té době zde byla také 
zasazena vůbec první borovice v Británii. Město patří 
mezi nejoblíbenější anglická letoviska a může se 
pyšnit pláží, která je každoročně oceňována modrou 
vlajkou. Toto ocenění potvrzuje ekologickou čisto-
tu místa. V celonárodním průzkumu byla tato pláž 
zvolena nejkrášnější pláží Británie. Bournemouth 
je ideálním výchozím bodem pro poznávání bohaté 
námořní historie Anglie.

Příklad programu 8denního zájezdu s 9 lekcemi 
výuky: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Velké Británie, přejezd 
do Bournemouthu, návštěva podmořského 
Oceanária, procházka městem. Večer setkání 
s hostitelskými rodinami, večeře v rodinách.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet do historického města Sherborne, 
prohlídka Sherborne Castle, sídla slavného moře-
plavce Waltera Raleigha, návrat do rodin, večeře.
4. den: Snídaně v rodině,  dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet na romantickou zříceninu Corfe 
Castle, přejezd do města Poole, dle času projížďka 
lodičkou, návrat do rodin, večeře.
5. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do 
Portsmouthu – návštěva historických doků, pro-
hlídka HMS Victory, vítězné lodi z bitvy u Trafalgaru, 
návrat do rodin, večeře.
6.den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet na Stonehenge, dle času zastáv-
ka v Salisbury, procházka historickým centrem 
a možná prohlídka katedrály, návrat do rodin, 
večeře.
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky.
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka výletů
•	návštěva historického města Winchester – pro-

hlídka katedrály, Great Hall s kulatým stolem 
krále Artuše a jeho rytířů, možná návštěva 
Bishop Palace

•	odpolední návštěva muzea Beaulieu s více 
než 250 historickými vozidly – např. s autem 
Mr. Beana, s expozicí o Jamesi Bondovi nebo 
oblíbeném pořadu Top Gear, prohlídka panské-
ho sídla a opatství

•	odpolední výlet do zábavního parku Adventure 
Wonderland se spoustou atrakcí

•	výlet na Longleat House – možná prohlídka 
bludiště nebo jízda safari parkem (vůbec první 
safari v Anglii)

•	výlet do Monkey Worldu – centra, které se věnu-
je boji proti násilnému stěhování opic z divočiny 
do zajetí, k vidění jsou zde šimpanzi, orangutani 
a další

Náš tip

  kvalitní rodinná jazyková škola s dlouho-
letou tradicí

  výuka probíhá v moderně vybavených 
prostorných učebnách pod vedením kvali-
fikovaných lektorů

  atraktivní lokalita přímořského letoviska 
s  písečnými plážemi 

  doporučujeme i pro mladší věkovou sku-
pinu

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 nocíi + 9 lekcí od 11 650 Kč
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Alternativní nabídka
•	 celodenní výlet při nižším počtu lekcí nebo odjezdu 

o den dříve: Brecon Beacons National Park (pro-
jížďka Brecon National Railway a návštěva sta-
robylého městečka Breconu), Swansea (výlet do 
druhého největšího města Walesu) 

•	půldenní výlet: návštěva hradu Caerphilly – jed-
noho z největších středověkých hradů v Evropě, 
Blaenafon (návštěva Big Pit Mining Musea – důl byl 
uzavřen v roce 1980 a o 3 roky později otevřen jako 
muzeum, návštěvníci mohou sfárat v těžní kleci do 
hlubin a prohlédnout si podzemní důlní pracoviště)

Výuka
•	 v jedné skupině je při výuce přibližně 15 studentů
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát potvr-

zující absolvování lekcí

Ubytování
•	první noc v Anglii je ubytování zajištěno v okrajo-

vých částech Londýna, v pečlivě vybraných hosti-
telských rodinách,  s plnou penzí nebo v hostelu 
se snídaní

•	ubytování zajištěno v pečlivě vybraných hostitel-
ských rodinách v Cardiffu nebo jeho blízkém okolí

•	poslední den odjezd do Londýna v 6 hodin ráno  

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9 nebo 12  vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy 
•	  vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9 nebo 12 lekcí týdně à 50 minut

Délka pobytu 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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Životem kypící Cardiff je hlavním městem Walesu. Je 
to město se dvěma centry. První představuje střed 
města s historickým neogotickým hradem,  členitými 
ulicemi a zahradami,  nákupním střediskem a krytou 
tržnicí z 19. století,  moderním ragbyovým stadionem 
a Civic Centrem, sídlem velšské vlády. Druhé moderní 
centrum bylo vybudované z původního přístavu, který 
byl velmi důležitý pro rozvoj Walesu. V  současné době 
je tato čtvrť kulturní a zábavní částí Cardiffu.

Příklad programu 9denního zájezdu  
s 12 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru. 
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodi-
nách, vysazení skupiny na Greenwich, procház-
ka parkem k lodičce, přejezd lodičkou do The City, 
návštěva The Tower of London – jedné z největ-
ších ikon v Londýně, procházka přes Tower Bridge, 
HMS Belfast, Globe, prohlídka St Paul‘s Cathedral. 
Následně odjezd na sraz s rodinami, ubytování 
a večeře. 
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, odjezd 
z Londýna, zastávka v Avebury – prohlídka megali-
tických památek, výlet do lázeňského města Bathu, 
prohlídka centra, návštěva Roman Bath Museum,  
Bath Abbey, The Circus,  Pulteney Bridge. Příjezd na 
místo setkání s hostitelskými rodinami v Cardiffu. 
Večeře v rodině. 
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopole-
dne výuka. Odpoledne prohlídka centra Cardiffu – 
návštěva Cardiff Castle, případně návštěva National 
Techniquest – technického muzea s interaktivními 
exponáty nebo prohlídka přístavní čtvrti. Návrat do 
hostitelských rodin, večeře. 
5. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopoled-
ne výuka. Odpoledne výlet do St. Fagans, prohlídka 
Museum Of Welsh Life – skanzenu pod širým nebem, 
který vznikl ve 40. letech 20. století, ke zhlédnutí 
nabízí repliky budov ze všech končin Walesu. Návrat 
do hostitelských rodin, večeře. 
6. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopole-
dne výuka. Odpoledne výlet do Caerleonu – jedné 
z nejrozlehlejších a nejdůležitějších římských loka-
lit v Evropě. Najdete zde pozůstatky amfiteátru, 
pevnosti, lázeňského komplexu, objektů kasáren 
a spoustu dalších archeologických vykopávek, které 
jsou umístěny v Legionary Museum. Cestou zpět 
zastávka u Llandaff Cathedral. Návrat do hostitel-
ských rodin, večeře. 
7. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopoledne 
výuka. Odpoledne prohlídka Tintern Abbey – zříce-
niny obrovského kláštera ležící v zalesněném údolí 
Wye Valley, procházka v přírodě, cestou zpět zastáv-
ka v Chepstowu, „bráně do Walesu“. Návrat do hosti-
telských rodin a večeře. 
8. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
9. den: návrat do ČR/SR na místo, které určíte. 

Cardiff

Náš tip

  poznání velšské přírody, architektury,   
     zvyků a tradic

  setkání s velštinou

  bohatý program zaměřený na přírodu 
     a  historii 

  2 dny v Londýně

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt. 

9 dní/6 nocí + 12 lekcí od 12 970 Kč
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Alternativní nabídka
•	St Andrews – starobylé univerzitní městečko 

umístěné v romantickém zálivu
•	Glasgow – prohlídka největšího skotského 

města – Glasgow Cathedral, Provand‘s Lordship, 
Willow Tea Room, Glasgow School of Art

Výuka
•	 studenti jsou do skupin na výuku rozděleni podle 

úrovně angličtiny
•	 v každé skupině je přibližně 15 studentů
•	po ukončení kurzu obdrží studenti certifikát 

potvrzující absolvování lekcí 

Ubytování
•	ubytování na 1 noc v mládežnickém hotelu 

v Oxfordu,  se snídaní 
•	ubytování v Edinburghu, v pečlivě vybraných hos-

titelských rodinách,  s plnou penzí
•	 studenti jsou vyzvedáváni autobusem na pře-

dem určených stanovištích (stejným způsobem 
jsou studenti rozváženi i po skončení mimoškol-
ních aktivit); doprava na tzv. meeting point je 
zajištěna hostitelskými rodinami, studenti ubyto-
vaní 15 minut od místa setkání chodí pěšky

•	 v případě zájmu zajistíme 1 nocleh na cestě 
do Skotska v hostitelských rodinách v Londýně; 
na zpáteční cestě může být ubytování zajištěno 
v mládežnickém hotelu v okolí Stratfordu či Yorku

•	předposlední den odjezd do Londýna okolo 
22:00, noční přejezd

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě 
cesty stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus 
doprovází skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování na 1 noc v mládežnickém hotelu se snídaní
•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

v Edinburghu 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9 nebo 12 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně)

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9 nebo 12 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 8, 9 a 10 dní

Termíny pobytu září – červen
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Edinburgh je hlavní město Skotska a nachází se 
v části země zvané Lowlands. Toto město, přezdí-
vané Atény severu, je všeobecně považováno za 
jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Středověký 
hrad a královské sídlo Holyrood Palace spojuje 
světoznámá Royal Mile plná historických pamá-
tek, která je  centrem rušného edinburského živo-
ta. Naproti tomu nové město, které leží na severu, 
představuje výkvět nejkrásnějších georgiánských 

budov v zemi. V neposlední řadě získal Edinburgh 
věhlas pořádáním uměleckých akcí, jejichž sou-
částí je i každoroční edinburský festival, který je 
největší v Británii.
 
Příklad programu 9denního zájezdu s 9 lekce-
mi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, prohlídka 
Oxfordu, návštěva koleje Christ Church nebo býva-
lého vězení Oxford Castle, návštěva Ashmolean 
Museum, nejstaršího  veřejného muzea v Britániii, 
nebo Pitt-Rivers Museum, jednoho z nejlepších etno-
grafických muzeí na světě, výstup na vyhlídkovou 
věž, nákupy v centru, dle zájmu možnost jízdy vyhlíd-
kovým autobusem, lodičkou, jízdy na pramicích, 
popř. návštěvy Botanické zahrady. Večer ubytování 
v mládežnickém hotelu.
3. den: Snídaně v hotelu, přejezd do Skotska. Cestou 
zastávka na Hadriánově valu, severní hranici brit-
ské provincie a severozápadní hranici Římské říše. 
Návštěva Housesteads Roman Fort, příp. Jedburgh 
Abbey. Ve večerních hodinách příjezd do Edinburghu, 
setkání s hostitelskými rodinami, večeře. 
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne prohlídka Edinburghu – návštěva 
Edinburgh Castle, procházka historickým centrem 
– Royal Mile, případně návštěva královského sídla 
Marie Stuartovny – Palace of Holyrood. Návrat do 
hostitelských rodin a večeře.
5. den: Snídaně v rodinách, dopoledne výuka. 
Odpoledne výstup k Wallace Monumentu s rozhled-
nou, poté přejezd do Stirlingu – návštěva hradu, 
dle času možnost osobního volna. Návrat do rodin, 
večeře.
6. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do skot-
ských Highlands – cesta do Fort Augustus k jezeru 
Loch Ness, vyjížďka lodí po jezeře, dále přejezd do 
podhorského městečka Fort William s výhledem na 
nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis, poté průjezd 
plačícím údolím Glencoe. Návrat do hostitelských 
rodin, večeře.
7. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne prohlídka Edinburghu – výstup na 
Camera Obscura, procházka na Arthur‘s Seat, příp. 
Calton Hill, možnost osobního volna. Noční přejezd 
do Londýna
8. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
9. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Edinburgh

Náš tip

  možnost srovnání anglické a skotské 
     kultury a dvou hlavních měst

  program zaměřený na skotskou přírodu  
     a historii 

  celý den strávený v nejznámějším 
     univerzitním městě - Oxfordu 

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 10 denní pobyt. 

9 dní/5 nocí + 9 lekcí od 12 670 Kč
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Amsterdam, hlavní město Nizozemska, se rozklá-
dá na téměř 100 ostrovech. Toto město je známé 
především díky svým nesčetným kanálům, haus-
bótům, jízdním kolům a rozkvetlým tulipánům. 
Neméně slavné je celé památkově chráněné his-
torické centrum i zdejší muzea, která vystavují 
díla holandských mistrů Rembrandta či Vincenta 
van Gogha.

Edinburgh je hlavním městem Skotska a nachází 
se v části země zvané Lowlands. Toto město, pře-
zdívané Atény severu, je všeobecně považováno za 
jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Středověký 
hrad a královské sídlo Holyrood Palace spojuje 
světoznámá Royal Mile plná historických pamá-
tek, která je  centrem rušného edinburského živo-

ta. Naproti tomu nové město, které leží na severu, 
představuje výkvět nejkrásnějších georgiánských 
budov v zemi. V neposlední řadě získal Edinburgh 
věhlas pořádáním uměleckých akcí, jejichž sou-
částí je i každoroční edinburský festival, který je 
největší v Británii.

Příklad programu 9denního zájezdu s 9 lekcemi 
výuky: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Amsterdamu, pěší prohlídka 
města – Oude Kerk, Nieuw Markt, kolem kaná-
lu Singel, Begijnhof, Westerkerk, třída Damrak, 
staré centrum – náměstí Dam s Královským palá-
cem. Odpoledne přesun k trajektu, večerní pře-
jezd trajektem do Newcastlu. 
3. den: Ráno příjezd do Newcastlu, přejezd 
k Hadriánovu valu, zastávka na Housesteads 
Roman Fort, přejezd do Jedburghu, prohlídka 
opatství, odjezd k rodinám do Edinburghu, veče-
ře v rodinách. 
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
výlet do centra Edinburghu – prohlídka Edinburgh 
Castle, návštěva Camery Obscury a světa iluzí, 
procházka po Královské míli k Holyrood Palace, 
návrat do rodin, večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
výlet do St Andrews, známého golfového místa 
s  univerzitou, katedrálou a hradem, návrat do 
rodin, večeře.
6. den: Snídaně, celodenní výlet do Highlands 
– cesta do Fort Augustus k jezeru Loch Ness, 
vyjížďka lodí po jezeře, dále přejezd do podhor-
ského městečka Fort William s výhledem na nej-
vyšší horu Velké Británie Ben Nevis, poté průjezd 
plačícím údolím Glencoe. Návrat do hostitelských 
rodin, večeře.
7. den: Snídaně,  dopoledne výuka, odpoledne 
výlet do Glasgow, největšího města ve Skotsku 
– Glasgow Cathedral, Provand‘s Lordship – nej-
starší dům ve městě, dnes muzeum představu-
jící život v bohaté domácnosti 15. stol., Willow 
Tea Room – známá čajovna, dle času a zájmu 
možná návštěva některého z muzeí: Museum of 
Transport, Gallery of Modern Art, Scotland Street 
School Museum, návrat do rodin, večeře.
8. den: Snídaně, dopoledne návštěva Alnwick 
Castle, hradu, kde se natáčel Harry Potter, 
a zahrad, které vytvořil známý zahradní architekt 
Capability Brown. Odjezd do Newcastlu, plavba 
trajektem do Amsterdamu.
9.den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Edinburgh s Amsterdamem

Náš tip

  noční přejezd trajektem z Holandska do
     Velké Británie a zpět, nocleh v kajutách

  možnost srovnání dvou odlišných zemí
     a kultur

  poznejte jezero Loch Ness, Hadriánovu
     zeď a hlavní města Amsterdam
     a Edinburgh 
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Alternativní nabídka
•	  výlet k Wallace Monumentu s rozhlednou, poté 

přejezd do Stirlingu – návštěva hradu

Výuka
•	 studenti jsou do skupin na výuku rozděleni podle 

úrovně angličtiny. V každé skupině je přibližně 
15 studentů

•	po ukončení kurzu obdrží studenti certifikát 
potvrzující absolvování kurzu

Ubytování
•	při	přejezdu	nocleh	ve	4lůžkových	kajutách	s	vlast-

ním sociálním zařízením, po příjezdu v hostitel-
ských rodinách v Edinburghu s plnou penzí

•	studenti	 jsou	 vyzvedáváni	 autobusem	na	předem	
určených stanovištích (stejným způsobem jsou stu-
denti rozváženi i po skončení mimoškolních aktivit); 
doprava na tzv. meeting point je zajištěna hostitel-
skými rodinami, studenti ubytovaní 15 minut od 
místa setkání chodí pěšky

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace), autobus doprovází skupinu během 
celého pobytu

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9 nebo 12 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě  

Cena nezahrnuje
•	 trajekt Amsterdam–Newcastle a zpět
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9 nebo 12 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8, 9 nebo 10 dní

Termíny pobytu září – červen

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7, 8 a 10 denní pobyt. 

9 dní/5 nocí + 9 lekcí od 10 950 Kč
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Výuka
•	v každé skupině je přibližně 15 studentů
•	 lekce vedou kvalifikovaní lektoří jazykové školy
•	ve škole je možné zakoupit občerstvení
•	po zakončení kurzu obdrží studenti certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování v Hastingsu nebo části St Leonards 

(předměstí Hastingsu), v pečlivě vybraných  
hostitelských rodinách 

•	studenti, kteří jsou ubytováni v rozmezí 5–20 
min. chůze od školy, docházejí do školy pěšky. 
Ostatní studenty vyzvedává autobus na předem 
určených stanovištích (stejným způsobem jsou 
studenti rozváženi i po skončení mimoškolních 
aktivit); nástupní místa nejsou vzdálena více 
než 15 minut chůze od místa ubytování 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi – snídaně a večeře v hostitelských rodinách, 

teplý oběd ve škole 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 12, 16 nebo 20 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 12, 16 nebo 20 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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Hastings je přímořské letovisko ve východním 
Sussexu, které nabylo významu už v roce 1066. 
Vilém I.  Dobyvatel si město zvolil za základ-
nu, nechal zde vystavět hrad a nedaleko od 
města porazil anglického krále Harolda v bitvě 

u Hastingsu. Současný Hastings se chlubí krásnými 
viktoriánskými domy, dlouhou promenádou podél 
pláže, pěknými parky a bohatým kulturním životem.

Příklad programu 8denního zájezdu 
s 16 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho 
výběru. 
2. den: Ráno přejezd do Velké Británie, návště-
va Dover Castle nebo městečka Canterbury 
a katedrály. Odpoledne příjezd do Hastingsu 
– seznámení s Hastings Castle a Smugglers 
Caves, prohlídka starého města. Večer setkání 
s hostitelskými rodinami, večeře v rodině. 
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do Battle, prohlídka Battle Abbey, dle 
času prohlídka pirátského městečka Rye. Večeře 
v rodinách. 
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, poté 
přejezd k hradu Leeds Castle, částečně ležícího 
na ostrově uprostřed jezera a částečně na pev-
nině, obklopeného  krásným parkem s přírodním 
bludištěm a jedinečným muzeem psích obojků. 
Večeře v rodinách. 
5. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do Brightonu – návštěva Sea Life 
Centre, případně Royal Pavilionu, procházka po 
staré čtvrti The Lanes, volno na zábavním molu 
Palace Pier, večeře v rodinách. 
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne procházka po Seven Sisters, dle času 
zastávka v Eastbourne, večeře v rodinách. 
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky. 
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte. 

Alternativní nabídka
•	půldenní výlet na Hever Castle – rodinné 

sídlo Anny Boleynové 
•	půldenní výlet na Herstmonceux Castle – 

pěkný hrádek se zahradami, možnost návště-
vy Science Centra

•	celodenní výlet do Brightonu – návštěva Sea 
Life Centra nebo královského Pavilionu, pro-
cházka městem, staré úzké uličky The Lanes, 
zábavní molo, možnost osobního volna

Hastings – Embassy English

Náš tip

  kvalitní jazyková škola s dlouholetou 
tradicí

  teplé obědy ve škole

  atraktivní lokalita na jižním pobřeží Anglie

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 nocí + 16 lekcí od 11 290 Kč
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Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě 
cesty stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus 
doprovází skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici  

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty  

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdne à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – květen
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Haverhill (okolí Cambridge)

Alternativní nabídka
•	celodenní výlet do Londýna (program rádi přizpů-

sobíme požadavkům skupiny)
•	Bury St Edmunds – prohlídka města, procházka 

parkem, možnost návštěvy v den trhů
•	Great Yarmouth – přímořské město se zábavním 

molem, Aquariem
•	Wicken Fen – přírodní rezervace, procházka kolem 

mokřin

Výuka
•	 v jedné skupině je během výuky přibližně 15 stu-

dentů
•	po ukončení kurzu obdrží studenti certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování v Haverhillu nebo jeho blízkém okolí, 

v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
s plnou penzí

•	studenty dopravují hostitelské rodiny na místo 
srazu s pedagogy a průvodcem

Haverhill je trhové městečko v hrabství Suffolk. 
Nachází se zde dům Anny Klevské, která jej dostala 
od krále Jindřicha VIII. při jejich rozvodu. Největší roz-
voj zažilo po II. světové válce, kdy se sem stahovali 
obyvatelé ze zničeného Londýna. Dnes je Haverhill 
klidným místem s ideální polohou pro výlety do okolí. 

Příklad programu 9denního zájezdu  
s 15 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z místa dle vašeho výběru
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, návštěva 
historických doků v Chathamu, kde je možné si pro-
hlédnout i ponorku a další lodě. Následně přejezd 
do Haverhillu, procházka a seznámení se s městeč-
kem, ve večerních hodinách setkání s hostitelskými 
rodinami, večeře.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet do Cambridge, procházka historic-
kým centrem, návštěva King‘s College Chapel, pří-
padně některého z muzeí. Dle času a zájmu osobní 
volno. Návrat do rodin a večeře.
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet do Duxfordu, návštěva Imperial 
War Museum s množstvím vojenských i civilních 
letadel, velkým lákadlem je možnost nahlédnutí do 
Concordu a interaktivní výstava. Po prohlídce návrat 
do rodin, večeře.
5. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne návštěva Audley End House, panské-
ho sídla v krásných zahradách, které navrhoval 
slavný zahradní architekt Capability Brown, mož-
nost nahlédnout do místností určených pouze pro 
sluhy nebo třeba do stájí. Dle času krátká zastávka 
v městečku Saffron Walden. Ve večerních hodinách 
návrat a večeře v rodinách.
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet do Ely, kde se nachází katedrá-
la proslavená i díky filmovým štábům, bývá zařa-
zována i mezi nejpůsobivější stavby středověku. 
Následně přejezd do Newmarketu, které žije zejmé-
na dostihy a navštívit zde můžete muzeum věnova-
né tomuto sportu. Poté návrat do Haverhill a večeře 
v rodinách.
7. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka. 
Odpoledne prohlídka města Colchester, za říma-
nů na určitou dobu hlavní město Velké Británie. 
Procházka městem s možností návštěvy hradu, 
kde se nachází výstava věnovaná Římskému osíd-
lení v Colchesteru. V podvečer návrat zpět, večeře 
v rodinách.
8. den: Brzy ráno snídaně v rodině, odjezd do 
Londýna a pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Horse 
Guards, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Covent Garden, přejezd lodič-
kou na Greenwich, procházka parkem se zastávkou 
u Nultého poledníku, odjezd zpět do republiky.
9. den: Návrat na stejné místo jako při odjezdu.

Náš tip

  klidná lokalita i pro menší děti

  ideální pro návštěvu Cambridge

 možnost 2 výletů do Londýna

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyty. 

9 dní/6 nocí + 15 lekcí od 13 660 Kč
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Museum či Science Museum, procházka Hyde 
Parkem, Buckinghamský palác, The Mall (možnost 
návštěvy Piccadilly Circus), Trafalgarské náměstí, 
Whitehall, Downing Street, Westminsterské opatství, 
Houses of Parliament, „The Big Ben“, přes Temži 
k Londýnskému Oku. Přejezd lodičkou na Greenwich, 
procházka parkem a ve večeních hodinách odjezd 
z Londýna.
7. den: Příjezd na stejné místo jako při odjezdu.

Alternativní nabídka
•	další den v Londýně s programem dle přání skupiny
•	Hampton Court Palace – sídlo Jindřicha VIII.,  

parkově upravené zahrady s bludištěm
•	Oxford – univerzitní město s bohatou historií
•	Woburn Safari Park s více než 1000 druhy zvířat – 

žirafy, lvi, opice a mnoha dalšími

Výuka
•	 zajištěna akreditovanou jazykovou školou pod 

vedením zkušených lektorů
•	 v jedné skupině je cca 15 studentů
•	na závěr studenti obdrží certifikát potvrzující 

absolvování lekcí 

Ubytování
•	 rezidenčního typu v klidném prostředí
•	1-3lůžkové pokoje se společným sociálním zaří-

zením
•	snídaně a večeře probíhají ve společné jídelně, 

obědový balíček na výlety

Základní informace

Minimální věk 10 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Chalfont se nachází v těsné blízkosti Londýna, 
díky své poloze nabízí široké možnosti k odpo-
ledním a celodenním výletům. Navrhnutý pro-
gram je vhodný pro mladší děti, kdy ubytová-
ní, strava i výuka probíhají ve stejném areálu. 
Památky uvedené v programu jsou zvoleny tak 
aby skupina netrávila mnoho času cestováním. 
V průběhu pobytu budete mít i prostor pro odpo-
činkové aktivity a různé hry. 

Příklad 7denního zájezdu do Chalfontu  
s 12 lekcemi výuky 
1. den: Odjezd ráno z České/Slovenské republiky 
z místa podle vašeho výběru.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, pěší prohlídka 
historického města Canterbury, s možností osobního 
volna na pěší zóně a návštěvou světoznámé kated-
rály, která je spjata s postavou Tomáše Becketa. 
Přejezd do Chalfontu. Prohlídka areálu rezidencí 
a školy, ubytování. Večeře.
3. den: Ráno snídaně, dopoledne výuka. Odpoledne 
výlet do Windsoru – prohlídka letního královského 
sídla Windsor Castle. Dle zájmu procházka do Etonu, 
kde se nachází slavná škola Eton College. Návrat do 
rezidence, večeře. 
4. den: Ráno snídaně, dopoledne výuka. Odpoledne 
výlet do filmových studií Warner Bros Studios, kde 
se natáčel Harry Potter. Návštěvníci zde můžou pro-
jít Příčnou ulicí, vyfotografovat se v Kvikálkově nebo 
si koupit kouzelnickou hůlku. Návrat do rezidence, 
večeře.
5. den: Ráno snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
výlet do krásných zahrad nad Temží, které spadají 
pod tzv. Národní dědictví National Trust Cliveden. 
Návštěva modelové vesnice Bekonscot Model 
Village. Návrat na rezidenci, večeře.
6. den: Ráno snídaně, odjezd do centra Londýna. 
Celodenní pěší procházka po nejzajímavějších památ-
kách a atrakcích Londýna: Prohlídka Natural History 

Chalfont (Londýn) – Embassy English

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v rezidencích 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	  výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě  

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za specifický 

požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 9 denní pobyty. 

7dní/4noci + 12 lekcí od 11 890 Kč

Náš tip

  ubytování v rezidencích

  výuka, ubytování i strava  
ve školním kampusu

  vhodné pro mladší děti 

 pestrý a různorodý program 
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•	v okolí školy jsou parky, které studenti mohou 
navštívit během přestávek

•	v jedné skupině je během výuky přibližně 15 
studentů 

•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikáty 
potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	první noc v Anglii je možné zajistit ubytování 

v Londýně, v okrajové části města
•	ubytování v Ilfracombe nebo jeho blízkém okolí, 

v pečlivě vybraných hostitelských rodinách, 
s plnou penzí

•	doprava do školy zajištěna zájezdovým autobu-
sem, na trase jsou vytvořeny tzv. meeting pointy, 
studenti na tyto meeting pointy chodí pěšky bez 
doprovodu rodiny (vzdálenost od domu max. 10 
minut) nebo chodí pěšky do školy

•	poslední den odjezd do Londýna v 6 hodin ráno

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách
•	 vstupní test, rozdělení do skupin
•	 9 nebo 12 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory
•	 použití učebních materiálů
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně Eurotunelu či trajektu (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu

•	 výlety dle programu
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9)
•	 pojištění na storno
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu
•	 občerstvení na zpáteční cestě
•	 informační materiály

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy 
•	  vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 10 let

Výuka 9 nebo 12 lekcí týdně à 60 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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Ilfracombe – Channel School of English

Ilfracombe je menší město nacházející se na 
severním pobřeží hrabství Devon. Tato oblast sou-
sedí s národním parkem Exmoor, je tedy výjimečná 
svými přírodními krásami. Město se stalo oblíbe-
ným prázdninovým letoviskem především kvůli 

zdejším plážím, členitému pobřeží Atlantského 
oceánu a zajímavým jeskynním systémům. 
Pouhých deset minut jízdy od města se rozprostí-
rají nejoblíbenější surfařské pláže v celé Anglii.

Příklad 7denního programu s 9 lekcemi výuky: 
1. den: odjezd z ČR/SR z místa podle vašeho výběru
2. den: ráno přejezd trajektem do Anglie, příjezd 
do Ilfracombe – seznámení s městem, možnost 
návštěvy Tunnel Beaches a procházka po úte-
sech, odkud je nádherný výhled na Ilfracombe, 
večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře 
v rodinách.
3. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do národního parku Exmoor, pro-
cházka od Watersmeet do Lynmouthu, dle zájmu 
projížďka nejstarší lanovou dráhou poháněnou 
vodou do Lyntonu, návrat do rodin, večeře. 
4. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne výlet do městečka Barnstaple, mož-
nost nákupů, večer návrat do Ilfracombe, večeře 
v rodinách.
5. den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do rybářské vesničky Clovelly, kde 
se podařilo zachovat atmosféru konce 19. sto-
letí, pro které byly typické strmé uličky s bílými 
domky. Vesnice byla proslavena dílem Charlese 
Dickense. Návrat do rodin, večeře.
6. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky. 
7. den: návrat do ČR/SR na stejné místo jako při 
odjezdu

Alternativní nabídka
•	panské sídlo Arlington s muzeem kočárů
•	 za krásného počasí procházka po plážích ve 

Woolacombe s výhledem na Lundy Island, mož-
nost ochutnání britské speciality fish & chips 
přímo na pláži

Výuka
•	 jazyková škola se nachází v klidném a bezpečném 

místě vhodném pro studium i poznávání atraktiv-
ního okolí, sídlí ve viktoriánské budově s přilehlým 
zahradním parkem

•	k dispozici počítačová místnost s přístupem na 
internet

•	možnost využití venkovního zastřešeného posezení 

Náš tip

  renomovaná jazyková škola 

  jedna z nekrásnějších destinací severního  
Devonu 

  atraktivní výlety  – národní park Exmoor, 
malebné vesničky Lynton a Lynmouth 

  vhodné pro mladší studenty

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 9 denní pobyty. 

7dní/4noci + 9 lekcí od 9 960 Kč
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•	Hampton Court – palác Jindřicha VIII., Kew 
Gardens, kde je k vidění více než 33 000 
druhů rostlin. Navštívená místa v Londýně 
rádi upravíme dle vašich požadavků

Výuka
•	během výuky je ve skupině přibližně 15 stu-

dentů 
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování je zajištěno v okrajových částech 

Londýna, v pečlivě vybraných hostitelských 
rodinách, s plnou penzí

•	doprava na tzv. „meeting point“ je zajištěna 
hostitelskými rodinami, studenti ubytovaní 
10 minut od místa setkání chodí pěšky

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelem (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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Londýn je metropole nevídané pestrosti a výjímeč-
né a vzrušující atmosféry, které se nedá odolat. 
Ať už jste milovníky historie, zajímáte se o umění, 
módu, gastronomii či procházky v parcích, je velmi 
pravděpodobné, že nebudete zklamáni. Tato mul-
tikulturní metropole nabízí díky velkému množství 
imigrantů netradiční zážitky ze všech kultur světa. 
Londýn je skutečně skvostem mezi městy,  a proto 
se s námi vypravte za jeho poznáváním. 

Příklad programu 7denního zájezdu s 9 lekcemi 
výuky: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodi-
nách, vysazení skupiny na Greenwich, procházka par-
kem k lodičce, přejezd lodičkou do The City, návště-
va The Tower of London – jedné z největších ikon 
v Londýně, procházka přes Tower Bridge, HMS Belfast, 
Globe, prohlídka St Paul‘s Cathedral. Následně 
odjezd na sraz s rodinami, ubytování a večeře. 
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopoled- 
ne výuka. Odpoledne výlet do Windsoru a Etonu – 
prohlídka Windsor Castle (víkendové sídlo královny), 
případně procházka po Etonu, kde sídlí prestižní sou-
kromá škola. Návrat do hostitelských rodin, večeře.
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopole-
dne výuka. Odpoledne výlet do lázeňského města 
Brighton – návštěva Sea Life Centre či známého 
Royal Pavilion, volno na zábavním molu. Návrat do 
hostitelských rodin, večeře.
5. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopo-
ledne výuka. Odpoledne návštěva Přírodopisného 
muzea, Hyde Park, nákupy na Oxford Street. Návrat 
do hostitelských rodin, večeře. 
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návště-

va Britského muzea, případně Covent Garden. Poté 
přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět 
do republiky.
7. den: Návrat do ČR / SR na místo, které určíte.

Příklad 7denního programu zájezdu do Londýna 
(Gillingham) + 9 lekcí výuky
1. den: Odjezd ráno z České/Slovenské republiky 
z místa podle vašeho výběru.
2. den: Ráno přejezd do Velké Británie, návštěva 
Greenwiche – procházka parkem ke Královské 
observatoři a Nultému poledníku, odjezd lodí do lon-
dýnského City – prohlídka St Paul‘s Cathedral, pro-
cházka přes Millenium Bridge, k Tate Modern, okolo 
Shakespeares Globe, Golden Hind, HMS Belfast, City 
Hall přes Tower Bridge, návštěva Tower of London. 
Večer příjezd na místo setkání s hostitelskými rodi-
nami, večeře v rodinách.
3. den: Ráno snídaně, dopoledne výuka. Odpoledne 
návštěva Greenwich, prohlídka National Maritime 
Museum (vstup zdarma), procházka parkem. Dle 
času a zájmu přejezd a procházka Olympijským par-
kem. Návrat do hostitelských rodin a večeře v rodině. 
4. den: Ráno snídaně, dopoledne výuka. Odpoledne 
výlet do Canterbury, prohlídka katedrály, procház-
ka historickým centrem města, dle času a zájmu 
osobní volno v centru. Návrat do hostitelských rodin 
a večeře v rodině.
5. den: Ráno snídaně, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do Chathamu, návštěva Historických 
doků, prohlídka válečných lodí a doků, které dříve 
patřily k jedněm z nejvýznamnějších v zemi. Návrat 
a večeře s rodinou.
6. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
Londýna, celodenní pěší prohlídka – London Eye, 
Houses of Parlaiment, Westminster Abbey, Whitehall, 
Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square 
s možností návštěvy National Gallery (zdarma), 
Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, 
Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí nebo 
metrem k O2 areně. Večer odjezd zpět do republiky. 
7. den: Příjezd do České/Slovenské republiky na 
stejné místo jako při odjezdu.

Alternativní nabídka
•	Cambridge – prohlídka univerzitního města spo-

jená s návštěvou jedné z kolejí
•	Stratford nad Avonou – návštěva rodiště Williama 

Shakespeara
•	Stonehenge a Salisbury – výlet k nejslavnějšímu pra-

věkému monumentu v Evropě spojený s návštěvou 
krásného městečka s katedrálou

•	Chatham – návštěva Chatham Historic Dockyard 
– významné historické loděnice

Londýn

Náš tip

  skvělá příležitost poznat multikulturní 
město nad Temží

  vhodné pro kulturně založené studenty

  zahrnuty jsou i výlety do dalších 
     významných měst – Oxford,  Brighton 
     nebo Windsor + Eton
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 9 denní pobyty. 

7 dní/4 noci + 9 lekcí  od 10 090 Kč
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Výuka
•	v jedné skupině je při výuce přibližně 15 stu-  

dentů 
•	 výuka probíhá pod vedením anglických lektorů
•	výukové prostory se mění – každý den 

probíhá výuka v jiném muzeu nebo galerii 
v Londýně (British Museum, Tate Modern, 
Science Museum, Natural History Museum, 
National Gallery, Museum of London, 
Museum of Childhood, Victoria & Albert 
Museum); místo výuky v konkrétním termínu 
záleží na možnostech daného muzea a je 
plně v kompetenci jazykové školy

•	 lekce jsou zaměřeny na konverzaci a užití 
cizího jazyka v praxi

•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 
potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování je zajištěno v okrajových částech 

Londýna, v pečlivě vybraných hostitelských 
rodinách,  s plnou penzí 

•	doprava na tzv. „meeting point“ je zajištěna 
hostitelskými rodinami, studenti ubytovaní 
10 minut od místa setkání chodí pěšky 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelem (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za specifický 

požadavek způsobu přepravy
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Hlavní město Velké Británie je místo, kde se setká-
vají kultury celého světa. Londýn zaujme každého 
svou historií, architekturou a pestrostí. V rušném 
městě najdete i klid v některém z místních parků. 
Do staré zástavby jsou stále více vnášeny prvky 
moderní architektury. Panorama Londýna se tak 
mění každým dnem a tato multikulturní metropole 
získává pravidelně novou tvář.  Díky výuce pořá-
dané každý den v jiném muzeu v Londýně studen-
ti poznají maximum z historie i současnosti, to 
vše pod vedením lektorů angličtiny a s využitím 
jazyka v praxi.

Příklad programu 7denního zájezdu 
s 9 lekcemi výuky: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních 
hodinách, vysazení skupiny na Greenwich, pro-
cházka parkem k lodičce, přejezd lodičkou do 
The City, návštěva The Tower of London – jedné 
z největších ikon v Londýně, procházka přes 
Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodi-
nami, ubytování a večeře. 
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopo-
ledne výuka – Britské muzeum. Odpoledne výlet 
na Windsor, letní sídlo královské rodiny.  Návrat 
do hostitelských rodin a večeře. 
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopo-
ledne výuka – Science Museum. Odpoledne 
procházka Hyde Parkem, možnost volného času 
na Oxford Street. Návrat do hostitelských rodin, 
večeře. 
5. den: Ráno snídaně v rodině, dopoledne výuka 
– Tate Modern, Odpoledne výlet na Leeds Castle 
– prohlídka zámku na jezeře a přilehlých zahrad – 
bludiště, voliéra, vinice. Návrat do rodin, večeře. 
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey,  Houses of Parl iament,  Whitehal l , 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, dle zájmu návštěva Britského muzea, pří-
padně Covent Garden. Poté přejezd lodičkou/
metrem k O2 areně a odjezd zpět do republiky.
7. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte. 

Alternativní nabídka
•	 Cambridge	 –	 prohlídka	 univerzitního	 města	

spojená s návštěvou jedné z kolejí 
•	 Stratford	 nad	 Avonou	 –	 návštěva	 rodiště 

Williama Shakespeara 
•	 Brighton	 –	 návštěva	 Sea Life Centra nebo 

Royal Pavilionu – jedinečné stavby Johna 
Nashe, procházka po staré části The Lanes, 
možnost osobního volna.

•	 Chatham	 –	 návštěva	 Chatham Historic 
Dockyard – významné historické loděnice 

•	Hampton Court – palác Jindřicha VIII., Kew 
Gardens, kde je k vidění více než 33 000 
druhů rostlin. 

Navštívená místa v Londýně rádi upravíme dle 
vašich požadavků. 

Londýn – Language in Group

Náš tip

  novinka ve výukových metodách 
angličtiny – každý den v jiném muzeu

  během lekcí studenti poznávají 
nejvýznamnější muzea v Londýně

  cizí jazyk je při tomto programu používán 
k získávání dalších vědomostí

  kromě poznání hlavního města návštěva 
i dalších známých míst – Oxford,  
Brighton nebo Windsor
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 9 denní pobyty. 

7 dní/4 noci + 9 lekcí  od 10 550 Kč
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Alternativní nabídka
•	Heritage Motor Centre  – návštěva muzea 

s největší sbírkou anglických vozů na světě, 
prohlédnout si můžete více než 300 historic-
kých vozidel různých známých značek

•	Twinlakes – zábavní park s množstvím atrakcí 
pro mladší i dospělé

•	celodenní výlet do Nottinghamu, prohlídka 
města, návštěva Galleries of Justice, jediného 
muzea soudnictví na celém světě a City of 
Caves, Nottinghamského podzemí

Výuka
•	studenti jsou na výuku rozděleni do skupin 

podle úrovně angličtiny, v každé skupině je 
přibližně 15 studentů

•	po zakončení kurzu studenti obdrží certifikát 
potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 

rodinách v Nor thamptonu a blízkém okolí, 
s plnou penzí 

•	hostitelská rodina studenty přiváží i vyzvedá-
vá na meeting pointu

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 12, 16 nebo 20 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 12, 16 nebo 20 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	  výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě  

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za specifický 

požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Northampton je průmyslové město, které je 
známé svou výrobou obuvi. Historii obuvnic-
tví můžete objevovat v místním Northampton 
Museum and Art Gallery. Při návštěvě města 
neopomeneme ani Market Square, kde se pravi-
delně konají trhy. Během pobytu také navštívíte 
stále obývaný hrad Powderham Castle, jehož 
historie sahá až do dob Viléma I. Dobyvatele 
a můžete porovnat dvě nejznámější univerzitní 
města v Anglii.

Příklad programu 8denního zájezdu 
s 16 lekcemi výuky:
1. den: Během dne odjezd z České/Slovenské 
republiky z místa, které si určíte. Cesta Německem, 
Belgií a Francií. 
2. den: Ráno přejezd trajektem nebo Eurotune- 
lem do Velké Británie. Celodenní výlet do Oxfordu 
– pěší prohlídka města – návštěva Christ Church 
College, návštěva Ashmolean Museum, nejstar-
šího veřejného muzea Velké Británie, nebo Pitt-
Rivers Museum, jednoho z nejlepších etnografic-
kých muzeí na světě (obě muzea vstup zdarma), 
možnost nákupů. Ve večerních hodinách přejezd 
do Northamptonu, setkání se s rodinami, večeře 
v rodinách.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne prohlídka města – kostel All Saints, 
viktoriánská radnice, návštěva Northampton 
Museum and Art Gallery, Market Square, volný 
čas, setkání s hostitelskými rodinami, večeře.
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne výlet a prohlídka stále obývaného 
hradu Rockingham Castle, který se tyčí nad údo-
lím řeky Welland. V přilehlých zahradách se cho-
vají ovce a celá atmosféra jen utvrzuje všechny 
představy o pravém anglickém venkově. Dle času 
procházka vesnicí pod hradem. Návrat do rodin, 
večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
návštěva Woburn Safari Parku – druhého největ-
šího  safari parku ve Velké Británii se zebrami, 
tygry, slony, žirafami, ohroženými druhy – afric-
kým bílým nosorožcem a antilopou bongo, večer 
návrat do rodin, večeře.
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do univerzitního města Cambridge, 
které je typické malými uličkami, pásy zeleně 
nazývané The Backs a táhnoucí se podél řeky 
Cam, návštěva King‘s College, tržiště Market 
Hill, návštěva jednoho z muzeí – Sedgwick 
Geology Museum, Museum of Zoology, Whipple 
Museum of Science, Museum of Archeology and 
Anthropology. Návrat do rodin, večeře.
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky.
8. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Northampton

Náš tip

  výuka zajištěna jazykovou školou

  ideální lokalita pro poznání dvou univerzit-
ních měst Oxfordu i Cambridge

  město si po staletí uchovává trhovou 
tradici
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Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 
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Alternativní nabídka
•	další celodenní výlet do Londýna, Tower of London, 

procházka podél Temže, St Paul's Cathedral
•	Blenheim Palace – návštěva nádherného barok-

ního sídla, kde se narodil Winston Churchill
•	Windsor – prohlídka víkendového sídla britské 

královské rodiny
•	Stowe – nádherné zahrady s parkovou úpravou
•	St. Albans – St. Albans Cathedral, římské diva-

dlo, Verulamium Museum – muzeum s expozi-
cí o životě v římské Británii

Výuka
•	v jedné skupině je během výuky přibližně 

15 studentů
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování zajištěno v Oxfordu nebo jeho blíz-

kém okolí, v pečlivě vybraných hostitelských 
rodinách, s plnou penzí 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	  výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně)

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Oxford, sídlo nejstarší univerzity v anglicky mlu-
vících zemích, nabízí výjimečnou atmosféru stu-
dentského života. K oxfordské univerzitě patří 
přibližně 35 fakult, na kterých v minulosti studo-
vala řada významných světových osobností (např. 
Bill Clinton, Margaret Thatcherová nebo  David 
Cameron). Malebné oxfordské uličky plné krás-
ných architektonických památek se nejlépe pro-
zkoumávají pěšky nebo na kole. V létě jsou také 
velmi oblíbené projížďky na pramicích po řece 
Cherwell. Ve městě se nachází také nejstarší brit-
ské muzeum –  Ashmolean Museum.

Příklad programu 8denního zájezdu 
s 9 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho 
výběru.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, pro-
hlídka Oxfordu, návštěva koleje Christ Church 
College nebo bývalého vězení Oxford Castle, 
návštěva Ashmolean Museum, nejstaršího 
veřejného muzea v Británii, nebo Pitt-Rivers 
Museum, jednoho z nejlepších etnografic-
kých muzeí na světě, výstup na vyhlídkovou 
věž, nákupy v centru, dle zájmu možnost jízdy 
vyhlídkovým autobusem, lodičkou, jízdy na 
pramicích, popř. návštěvy Botanické zahrady. 
Příjezd na místo setkání s hostitelskými rodina-
mi v Oxfordu nebo okolí. Večeře v rodině.
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, 
dopoledne výuka. Odpoledne výlet do Stratfordu 
– procházka historickým centrem, návště-
va Shakespearova rodného domu Birthplace 
Museum, kostela Holy Trinity Church, kde je 
Shakespeare pohřben, dle času návštěva Anne 
Hathaway‘s Cottage. Večeře v rodině. 
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, 
dopoledne výuka. Odpoledne výlet do Vale of 
the White Horse – údolí pojmenovaného podle 
obrovského obrazce koně nad vesnicí Uffington, 
Uffington Castle, zastávka ve vesnici Avebury – 
megalitický kamenný kruh, dle času prohlíd-
ka muzea Alexander Keiller Museum, Silbury 
Hill, hrobka West Kennet Long Barrow. Večeře 
v rodině. 
5. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině. 
Celodenní výlet na Stonehenge, nejslavnější 
pravěký monument, prohlídka Salisbury, města 
se světoznámou katedrálou, podle času zastáv-
ka na pevnosti Old Sarum. Večeře v rodině. 
6. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, 
dopoledne výuka. Odpoledne návštěva středo-
věkého hradu Warwick s voskovými figurínami 
historických postav, které sem instalovali maji-
telé Madame Tussaud‘s, prohlídka historického 
městečka. Večeře v rodině.
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky. 
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Oxford

Náš tip

  nejznámější univerzitní město v Anglii 

  bohatá nabídka nejprestižnějších muzeí 
Velké Británie 

  vydáte se do Stratfordu,  zhlédnete 
magické Stonehenge a středověký hrad 
Warwick

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 nocí + 9 lekcí od 11 550 Kč
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•	doprava na meeting point zajištěna hostitelský-
mi rodinami 

•	v případě zájmu možný odjezd do Londýna 
o den dříve – rádi vám zajistíme nocleh buď 
v hostitelských rodinách nebo v mládežnickém 
hotelu 

•	poslední den odjezd do Londýna v 6:00 ráno 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelem (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Přístavní město Plymouth se nachází v hrab-
ství Devon v oblasti nádherné přírody a patří 
k jedněm z nejkrásnějších měst anglického 
království. Pyšní se překrásným historickým 
přístavem, odkud vyplouvali na daleké cesty 
mořeplavci Drake, Raleigh, Cook nebo Pilgrim 
Fathers. Z nejvyššího místa města v okolí Hoe 
můžete obdivovat nádherné scenérie, vlnami 
omílané pobřeží, Dartmoorský národní park 
nebo mystický Cornwall. Starobylá část města 
vás okouzlí svými uzounkými rybářskými ulič-
kami, rozmanitými obchůdky či malebnými 

hospůdkami. Okolí města pak skýtá nespočet 
možností pro zajímavé výlety, které nabízí ide-
ální příležitost seznámit se s typickou krajinou 
anglického venkova.

Příklad programu 7denního zájezdu  
s 9 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR / SR z místa dle vašeho výběru. 
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, příjezd do 
Plymouthu – návštěva National Marine Aquarium 
nebo projížďka lodičkou, prohlídka přístavu, 
odkud odplouvali první osadníci Pilgrim Fathers do 
Ameriky, večer setkání s hostitelskými rodinami, 
večeře v rodině. 
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne návštěva unikátního biologického projektu 
Eden Project, večeře v rodině. 
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne návštěva oblíbeného muzea Morwellham, 
kde si návštěvník může vyzkoušet typické činnos-
ti obyvatel viktoriánské vesnice, jízda vláčkem do 
měděného dolu. Návrat do rodin, večeře v rodině. 
5. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne prohlídka Buckland Abbey, sídla slavného 
mořeplavce Francise Drakea, výlet do národního 
parku Dartmoor – vesnice Princetown s proslulou 
věznicí, večeře v rodině. 
6. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky. 
7. den: návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka
•	Torbay – výlet lodičkou, návštěva Paignton 

ZOO nebo Model Village, miniaturní vesničky 
s modely budov v nádherně udržovaném areálu

•	Woodlands – zábavní park se spoustou atrakcí 
pro děti

Výuka
•	v jedné skupině je během výuky přibližně 15 

studentů
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování v Plymouthu nebo jeho blízkém okolí, 

v pečlivě vybraných hostitelských rodinách, 
s plnou penzí 

Plymouth – Meridian School of English

Náš tip

  populární destinace u moře

  objevování romantického Devonu 
a mystického Cornwallu

  atraktivní výlety do okolí – biologický pro-
jekt Eden Project, hrad Tintagel, národní 
park Dartmoor

  zázemí jazykové školy v centru města
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Výuka
•	během výuky je ve skupině přibližně 15 stu-

dentů
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování zajištěno v Porstmouthu nebo jeho 

blízkém okolí, v pečlivě vybraných  hostitelských 
rodinách,  s plnou penzí 

•	doprava na meeting point zajištěna hostitel-
skými rodinami

•	poslední den odjezd do Londýna v 7 hodin

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě 

balíčku) v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Portsmouth, nejdůležitější britská námořní 
základna, má návštěvníkům rozhodně co nabíd-
nout. K nejnavštěvovanějším místům patří pře-
devším historické loděnice, kde kotví loď HMS 
Victory, na které zemřel admirál Nelson, nebo 
válečná loď HMS Warrior, svého času chlou-
ba královského námořnictva. K dalším láka-
dlům patří Winchester s nádhernou katedrálou 
nebo romantické hrady Arundel a Portchester. 
Technicky zaměřené návštěvníky jistě zaujme 
National Motor Museum s nejlepší sbírkou auto-
mobilů v zemi. 

Příklad programu 7denního zájezdu 
s 9 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR /SR z místa dle vašeho výběru. 
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, příjezd do 
Portsmouthu, města s bohatou námořní historií 
– prohlídka staré loděnice s možností návště-
vy legendární lodi HMS Victory, na které v bitvě 
u Trafalgaru padl admirál Nelson. Večer setkání 
s hostitelskými rodinami, večeře v rodině. 
3. den: Ráno snídaně v rodinách, dopoled-
ne výuka. Odpoledne návštěva National Motor 
Museum s kolekcí více než 250 historických vozů. 
Večeře v rodinách. 
4. den: Ráno snídaně v rodinách, dopoledne výuka. 
Odpoledne výlet na Stonehenge, nejslavnější pra-
věký monument,  prohlídka Salisbury, města se 
světoznámou katedrálou. Večeře v rodině. 
5. den: Ráno snídaně v rodinách, dopoledne 
výuka. Odpoledne výlet do vyhledávaného pří-
mořského letoviska Bournemouth, návštěva 
Oceanária, dle času návštěva přístavu Poole 
s možností vyhlídkové plavby. Večeře v rodině. 
6. den: Snídaně v rodině, brzy ráno odjezd 
do Londýna, celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament 
a Elizabeth Tower, Downing Street, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, případně 
návštěva Britského muzea, popř. nákupy na Covent 
Garden. Večer odjezd z Londýna. 
7. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte. 

Alternativní nabídka
•	půldenní výlet do skanzenu v Singletonu, 

zastávka v Chichesteru s majestátní kated-
rálou a Fishbourne Palace, největší římskou 
vilou v Británii

•	výlet na Arundel Castle, dosud obývaný hrad 
hrabat z Norfolku, výlet na šlechtické sídlo 
Petworth House s jedinečnou uměleckou sbír-
kou s díly Tiziana, van Dycka, Gainsborougha 
nebo Turnera, který zde byl častým hostem

•	odpoledne výlet do Winchesteru, historického 
města, ve kterém si Vilém Dobyvatel nechal 
vystavět jeden ze svých prvních anglických 
hradů – procházka městem, návštěva kated-
rály, Great Hall s kulatým stolem krále Artuše, 
cestou zpět návštěva hradu Portchester Castle 
v nádherné krajině na mořském pobřeží

•	celodenní výlet do přímořského letoviska Brigh- 
tonu s možností návštěvy výstředního paláce 
Royal Pavilion, zábavního mola, popř. zastáv-
ka v Arundelu, Chichesteru nebo Singletonu

Portsmouth – Meridian School of English

Náš tip

  příjemné přístavní město s bohatou 
námořní historií 

  zázemí jazykové školy v centru města

  pestrý a zajímavý program 

  výlet do Londýna 
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Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 9 denní pobyty. 

7 dní/4 noci + 9 lekcí od 10 290 Kč
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7. den: Návrat do ČR/SR na místo, které si určíte.

Alternativní nabídka odpoledních výletů
•	Winchester, procházka historickým městem s mož-

ností návštěvy katedrály, nebo Great Hall, kde se 
údajně nachází Artušův kulatý stůl

•	Poole s možností projíďky lodičkou po pobřeží, 
s výhledem na Old Harry Rocks

•	Fleet Air Arm Museum – návštěva největšího 
evropského muzea zaměřeného na letectví

•	Stourhead – návštěva panství s krásnými zahra-
dami, které se řadí k nejkrásnějším ukázkám 
zahradní architektury 18. století

Výuka
•	během výuky je ve skupině přibližně 18 studentů
•	 jazyková škola se nachází přímo v centru města
•	kurz je zakončen certifkátem potvrzujícím absol-

vování lekcí

Ubytování
•	ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodi-

nách s plnou penzí v Salisbury nebo jeho okolí

•	 žáky na výuku sváží zájezdový autobus, stejným 
způsobem probíhá i návrat po odpoledních akti-
vitách  

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 50 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Salisbury, největší město hrabství Wiltshire, se pyšní 
nejvyšší katedrálou v zemi. Příjemné trhové městeč-
ko bez okrajových sídlišť a mrakodrapů, si zachovalo 
tradice trhů dodnes. Během pobytu si můžete pro-
hlédnout zajímavá a velmi atraktivní místa v blízkém 
okolí jako např. Bath, Stonehenge a mnohé další.

Příklad programu 7denního zájezdu 
s 9 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, odpoledne 
příjezd k Old Sarum, prohlídka místa, kde stával 
původní normanský hrad a katedrála. Poté procház-
ka do Salisbury, seznámení se s historickým centrem 
města, návštěva katedrály. Večer setkání s hostitel-
skými rodinami, večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet 
na megalitické památky Stonehenge a Avebury. 
Kamenné kruhy, jejichž stavby stále nejsou objasně-
ny. Návrat do hostitelských rodin, večeře.
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne pro-
hlídka lázeňského města Bath. Návštěva Roman 
Bath Museum, procházka městem – Bath Abbey, 
The Circus, The Royal Crescent. Návrat do Salisbury, 
večeře v hostitelských rodinách.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet 
do Beaulieu, prohlídka rodinného sídla, opatství 
a National Motor Museum, které je hlavní atrak-
cí s více než 250 vozy – historickými, moderními, 
super-rychlými včetně Formule 1 McLaren. Poté 
návrat do hostitelských rodin, večeře.
6. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do cen-
tra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města – 
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus, dle zájmu návštěva Britského muzea, případně 
Covent Garden. Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 
areně a odjezd zpět do republiky.

Salisbury – Babylon School of Languages

Náš tip

  kvalitní jazyková škola 

  trhové město plné historie

  atraktivní výlety do okolí

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelem (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 a 9 denní pobyty. 

7 dní/4 noci + 9 lekcí od 10 650 Kč
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návštěvy vyhlídkové věže Spinnaker Tower nebo 
osobního volna

Výuka
•	během výuky je ve skupině přibližně 15 stu-

dentů
•	po zakončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	první noc v Anglii je zajištěna v hostitelských 

rodinách v Londýně, v okrajové části města 
•	ubytování v St Austell nebo jeho blízkém okolí, 

v hostitelských rodinách, s plnou penzí 
•	doprava na tzv. meeting point zajištěna hostitel-

skými rodinami, studenti ubytovaní 10 minut od 
místa setkání chodí pěšky

•	poslední den odjezd do Oxfordu v 6 hodin ráno 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 12 nebo 16 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	  výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 12 nebo 16 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

St Austell se rozvinulo především díky kaolinu, 
který se v místních kopcích těží už od 18. stole-
tí. Městečko ležící v srdci Cornwallu je výborným 
výchozím bodem pro poznávání krás tohoto nej-
západněji položeného anglického hrabství, které 
bylo po celá staletí posledním anglickým útočiš-
těm keltské kultury. Místní divoká krajina bývala 
rájem pašeráků, kteří ke své činnosti využívali 
rozlehlých vřesovišť, skrytých zálivů a kotvišť již-
ního pobřeží. 

Příklad programu 8denního zájezdu 
s 12 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa, které určíte.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních 
hodinách, vysazení skupiny na Greenwich, procházka 
parkem, přejezd lodičkou do The City, návštěva The 
Tower of London – jedné z největších ikon v Londýně, 
procházka přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, 
prohlídka St Paul‘s Cathedral nebo procházka na 
Trafalgar Square kolem Houses of Justice, dále pak 
přes Whitehall k Houses of Parliament, London 
Eye. Následně odjezd na sraz s rodinami, ubytování 
a večeře.
3. den: Snídaně, návštěva lázeňského města Bath – 
návštěva Roman Bath Museum, procházka městem 
– The Circus, Royal Crescent, Pultney Bridge, 
dále přejezd do St Austell, setkání s hostitelskými 
rodinami, večeře. 
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
prohlídka St Austell, procházka do přístavu s hezkými 
plážemi v okolí, poté návštěva jedinečného Eden 
Project, který se věnuje vlivu deštných lesů na život 
na Zemi, návrat do rodin, večeře. 
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet 
do Penzance v zálivu Mount‘s Bay, poté procházka 
k St Michael‘s Mount, ke kostelu a zámku na žulové 
skále s dechberoucím výhledem po okolí. Návrat do 
rodin, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
prohlídka The Lost Gardens of Heligan – venkovského 
sídla v nádherných zahradách, ve kterých jsou 
stromy a keře vytvarovány do podoby lidských postav, 
večeře v rodinách.
7. den: Snídaně, brzy ráno odjezd do Oxfordu, pěší 
procházka městem, návštěva koleje Christ Church 
nebo bývalého vězení Oxford Castle, návštěva 
Ashmolean Museum, nejstaršího veřejného muzea 
v Británii, nebo Pitt-Rivers Museum, jednoho 
z nejlepších etnografických muzeí na světě, výstup 
na vyhlídkovou věž, možnost osobního volna, ve 
večerních hodinách odjezd do republiky.
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka
•	Plymouth – prohlídka National Marine Aquarium 

nebo projížďka lodičkou po přístavu, kde kotví 
i válečné lodě. Procházka po Hoe, kde hrával slav-
ný cestovatel Francis Drake oblíbenou hru bowles

•	Bodmin – procházka městečkem, Gilbert Memorial, 
návštěva bývalého vězení, možnost ochutnávky 
cornwallské speciality Cream Tea

•	alternativa 7. dne: Portsmouth – návštěva histo-
rických doků, prohlídka HMS Victory, vítězné lodi 
z bitvy u Trafalgaru, HMS Warior a muzeí, možnost 

St Austell

Náš tip

  výuka probíhá pod vedením kvali-
fikovaných učitelů z jazykové školy

  objevujte krásy drsného Cornwallu

  poznání nejzápadnějšího cípu Anglie
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 9 denní pobyt. 

8 dní/5 nocí + 12 lekcí od 12 060 Kč
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Výuka
•	během výuky je ve skupině přibližně 15 stu-

dentů
•	po zakončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	ubytování v Torquay nebo jeho blízkém okolí, 

v hostitelských rodinách, s plnou penzí
•	studenty vozí do školy zájezdový autobus; 

vyzvedává je na předem určených stanoviš-
tích a odváží je k budově školy v Paigntonu 
(stejným způsobem jsou studenti rozváženi 
i po skončení mimoškolních aktivit); nástupní 
místa nejsou vzdálena více než 15 minut 
chůze od místa ubytování 

•	poslední den odjezd do Londýna v 6 hodin ráno

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, 

ABS, klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty 
stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází 
skupinu během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 12, 16 nebo 20 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	  výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 

24 hodin denně na mobilním telefonu 
•	 doprovod pracovníka školy na odpolední výlety
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 12, 16 nebo 20 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Záliv Torbay, skládající se z měst Torquay, Paignton 
a Brixham, se nachází na jihozápadě Anglie v hrab-
ství Devon. Anglická riviéra, jak je tato oblast nazý-
vána, se pyšní krásnými písečnými plážemi, pal-

mami a promenádami, které navozují atmosféru 
středomořského letoviska. Tato oblast se stala 
populární v 19. století. Krásou Torquay se nechala 
okouzlit i Agatha Christie, která tu prožila většinu 
svého života. 

Příklad programu 8denního zájezdu  
s 12 lekcemi výuky:
1. den:  Odjezd ráno z ČR/SR, z místa podle vašeho 
výběru.
2. den: ráno příjezd do Velké Británie, odpoledne 
příjezd do Torquay, prohlídka Babbacombe Model 
Village nebo Living Coast – ukázka života moř-
ských živočichů, Večer setkání s hostitelskými rodi-
nami v Torquay, které si studenty odvezou domů, 
večeře v rodině.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do Exeteru – hlavního města Devonu, 
procházka městem, dle zájmu prohlídka katedrály, 
možnost nákupů, večeře v rodině.
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne prohlídka města Plymouth – přístav, 
který sehrál důležitou úlohu v historii, návště-
va National Marine Aquarium, kde můžete vidět 
množství mořských živočichů (žraloci, mořští koní-
ci, želvy...) nebo projížďka lodičkou podél přísta-
vu – základny britského královského námořnictva, 
večeře s rodinou. 
5. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet – návště-
va unikátního biologického projektu Eden Project, 
večeře v rodině.
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do oblasti národního parku Dartmoor 
– procházka po okolí v typické krajině vřesovišť 
a mezi poníky, dle času zastávka ve vesničce 
Widecombe,  večeře v rodině.
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky.
8. den:  večer příjezd do ČR/SR na určené místo.

Alternativní nabídka
•	Brixham – projížďka lodičkou do rybářské-

ho městečka, návštěva vesničky Cockington 
(případně ochutnávka devonské speciality 
Cream Tea) 

•	Cornwall – návštěva hradu Tintagel opře-
deného artušovskými legendami, zastávka 
u hostince Jamaica Inn a ochutnávka místní 
speciality Cream Tea

Torbay – LAL Torbay

Náš tip

  kvalitní jazyková škola

  studentům je k dispozici internetové 
připojení, kafeterie a společenská  
místnost

  na výlety skupinu doprovází  
zaměstnanec školy

  možnost teplých obědů za příplatek
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 noci/12 lekcí od 10 770 Kč
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•	odpolední výlet na Warwick Castle – sídlo nejvliv-
nějšího muže ve válce růží

•	celodenní výlet do oblasti Blaenavon, s návště-
vou hutního dolu Big Pitt nebo místních železáren

Výuka
•	skupiny pro výuku jsou určeny podle obtížnosti, 

v jedné je přibližně 15 studentů
•	 lekce probíhají pod vedením zkušených anglických 

lektorů
•	po zakončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	 je zajištěno ve Worcesteru nebo jeho blízkém 

okolí, v pečlivě vybraných hostitelských rodinách, 
s plnou penzí

•	doprava na tzv. meeting point zajištěna hostitel-
skými rodinami, studenti ubytovaní 10 minut od 
místa setkání chodí pěšky 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě  

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu a za specifický 

požadavek způsobu přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně)

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 50 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen

Worcester je město, které má dvě tváře. Moderní, 
vybudovanou v poválečném období. Historickou s dře-
věnými tudorovskými a georgiánskými budovami 
a katedrálou, která patří k místním architektonickým 
klenotům. V blízkém okolí se nachází zajímavá místa 
jako rodiště W. Shakespeara – Stratford nad Avonou, 
moderní Birmingham, případně se nabízí jednodenní 
výlet do Walesu.

Příklad programu 8denního zájezdu  
s 12 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, přejezd do 
Worcesteru, procházka historickým centrem města 
– Guildhall, Ye Old King Charles House, Greyfriars, 
Commandery, katedrála. Večer setkání s hostitelský-
mi rodinami, večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet 
do Coventry, prohlídka Transport Museum, které pro-
šlo významnou rekonstrucí na interaktivní muzeum 
věnované historii britské dopravy. Procházka měs-
tem, dle zájmu osobní volno v centru. Návrat do hos-
titelských rodin, večeře.
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet 
do Birminghamu, návštěva čokoládovny Cadbury 
World, dle času přejezd do centra města a prohlídka 
budovy navržené architektem Kaplickým. Návrat do 
rodin, večeře. 
5. den: Snídaně, celodenní výlet do Walesu, návštěva 
impozantních pozůstatků Tintern Abbey, poté pře-
jezd do Cardiffu, procházka kolem hradu, a poté pro-
hlídka nové části města – Cardiff Bay. Návrat do 
Worcesteru, večeře v rodinách.
6. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne pře-
jezd do Stratfordu nad Avonou, návštěva rodiště 
W. Shakespeara, procházka historickým centrem 
města s možnou prohlídkou Holy Trinity Church, 
místa posledního odpočinku tohoto slavného brit-
ského spisovatele. Návrat do rodin, večeře.
7. den: Snídaně, přejezd do Londýna, celodenní pěší 
prohlídka města.  London Eye, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
projížďka lodičkou do The City, procházka kolem 
Globe, HMS Belfast, Tower Bridge, Tower of London. 
V podvečerních hodinách odjezd zpět do republiky.
8. den: Návrat do ČR/SR, na stejné místo jako při 
odjezdu.

Alternativní nabídka
•	odpolední výlet do města Gloucester – katedrála, 

Gloucester Docks, National Waterways Museum

Worcester

Náš tip

 možnost výletu do Walesu

  ideální lokalita pro poznání oblasti 
Midlands

  pestrý program s krátkými přejezdy
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Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 nocí + 12 lekcí od 11 720 Kč
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Ubytování
•	ubytování zajištěno v pečlivě vybraných hosti-

telských rodinách, s plnou penzí
•	doprava na tzv. meeting point zajištěna hosti-

telskými rodinami; studenti ubytovaní 10 minut 
chůze od místa setkání nebo od školy chodí 
pěšky, ostatní studenty vozí na meeting point 
rodiny (stejným způsobem jsou studenti rozvá-
ženi i po skončení mimoškolních aktivit) 

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9, 12 nebo 15 vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	  výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu nebo za 

specifický požadavek způsobu přepravy 
•	  vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 10 let

Výuka 9, 12 nebo 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 7, 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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Worthing je pověstné svou přátelskou atmosférou 
– návštěvníci najdou ve městě nejen sportovní a kul-
turní vyžití, ale také nákupní možnosti přímo u moře 
i místa pro chvíle odpočinku. Díky ideální poloze 
můžete navštívit další zajímavá místa v okolí – např. 
šlechtou stále obývaný hrad Arundel,  původní hlav-
ní město Anglie Winchester nebo britskou námořní 
základnu Portsmouth.

Příklad programu 8denního zájezdu 
s 12 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho 
výběru.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, pro-
hlídka Leeds Castle – jednoho z nejkrásnějších 
hradů Anglie s přírodním bludištěm. Odpoledne 
příjezd do Worthingu, prohlídka města. Večer 
setkání s hostitelskými rodinami, které si stu-
denty odvezou domů, večeře v rodině.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne výlet na Seven Sisters, zastávka 
v městečku Eastbourne, večeře v rodině.
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do Brightonu – návštěva Sea Life Centre, 
procházka kolem Royal Pavilionu, starou čtvrtí  
The Lanes, centrem města k zábavnímu molu, 
večeře v rodině.
5. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, 
odpoledne výlet do Weald and Downland Open 
Air Museum v Singletonu, muzea historických 
budov a tradic anglického venkova v přírodě, 
večeře v rodině.
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do města Arundel – prohlídka jedno-
ho z nejzachovalejších starých měst a návštěva 
krásného hradu, dále návštěva hlavního města 
hrabství západní Sussex, Chichesteru, večeře 
v rodině.
7. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do 
centra Londýna. Celodenní pěší prohlídka města 
– Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva Britského 
muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky.
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka
•	Portsmouth – město s bohatou námořní 

historií, prohlídka staré loděnice s možnos-
tí návštěvy legendární lodi HMS Victory, na 
které v bitvě u Trafalgaru padl admirál Nelson

•	možnost celodenního výletu: návštěva 
Stonehenge a prohlídka městečka Salisbury 

•	výlet do námořního přístavu Portsmouth spo-
jený s prohlídkou Porchester Castle

Výuka
•	v jedné skupině  je během výuky přibližně 15 

studentů
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Worthing

Náš tip

  klidné a bezpečné přímořské letovisko 

  doporučujeme především mladším 
studentům

  zajímavé výlety do okoli

  návštěva Londýna  

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 9 denní pobyty. 

8 dní/5 nocí + 12 lekcí od 11 930 Kč
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mým trhem, možnost návštěvy jeskyně Mother 
Shipton‘s Cave, kde žila místní věštkyně, která 
předpověděla spoustu významných událostí

Výuka
•	v jedné skupině je přibližně 15 studentů.
•	po ukončení kurzu studenti obdrží certifikát 

potvrzující absolvování lekcí

Ubytování
•	v Londýně je ubytování zajištěno v okrajo-

vých částech města, v hostitelských rodinách, 
s plnou penzí

•	ubytování zajištěno v Yorku nebo jeho blízkém 
okolí, v hostitelských rodinách, s plnou penzí 

•	poslední den odjezd do Londýna v 6 hodin 
ráno

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti angličtiny 
•	 9 nebo 12  vyučovacích hodin angličtiny vedených 

kvalifikovanými anglickými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy 
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty 

se vstupným jsou vyznačeny tučně) 

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 9 nebo 12 lekcí týdně à 50 minut

Délka pobytu 8 a 9 dní

Termíny pobytu září – červen
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York byl odedávna srdcem náboženského živo-
ta v Anglii a sehrál klíčovou roli ve významných 
událostech, které formovaly její národní dějiny. 
Město je obehnáno středověkými hradbami a lze 
jen stěží uvěřit, že se mezi ně vešlo asi šedesát 
kostelů, muzeí a historických budov. K nejpůsobi-
vějším patří místní katedrála Minster a stará část 
města Shambles. Vně hradeb můžete navštívit 
Národní muzeum železnice, které potěší nejen 
milovníky vlaků. 

Příklad programu 8denního zájezdu  
s 9 lekcemi výuky:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních 
hodinách, vysazení skupiny na Greenwich, pro-
cházka parkem k lodičce, přejezd lodičkou do 
The City, návštěva The Tower of London – jedné 
z největších ikon v Londýně, procházka přes 
Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodi-
nami, ubytování a večeře.
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, odjezd do 
Yorku – prohlídka města, procházka po městských 
hradbách a staré části Shambles, návštěva katedrály,  
prohlídka jednoho z muzeí – Jorvik Viking Centre 
nebo National Railway Museum, setkání s hostitel-
skými rodinami, večeře v rodině.
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopo-
ledne výuka, odpoledne návštěva Eden Campu – 
jednoho z nejzajímavějších muzeí věnovaného 
2. světové válce. Atmosféru přibližují dobové 
scény a zvukové záznamy. Návrat do hostitel-
ských rodin, večeře.
5. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopo-
ledne výuka. Odpoledne výlet k jednomu z nej-
krásnějších anglických zámků Howard Castle, 
dodnes užívanému rodem Howardů. Návrat do 
hostitelských rodin, večeře.
6. den: Ráno   snídaně v hostitelské rodině, dopoled- 
ne výuka. Odpoledne návštěva Fountains Abbey – 
obrovského areálu se zbytky jednoho z nejstarších  
a nejrozlehlejších opatství v Anglii. Návrat do hos-
titelských rodin, večeře.
7. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle 
zájmu návštěva Britského muzea, případně 
Covent Garden. Poté přejezd lodičkou/metrem 
k O2 areně a odjezd zpět do republiky.
8. den: Návrat do ČR / SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka
•	Scarborough – návštěva nejstaršího lázeňské-

ho města se známým trhem, případně pro-
hlídka hradu, Sea Life Centre nebo výlet do 
malebné vesničky Robin Hood‘s 

•	městečko Whitby, kterým se nechal Bram 
Stoker inspirovat k napsání legendárního 
Draculy

•	výlet do Yorkshire Dales National Parku –
zastávka ve Skiptonu, městě s ovčími trhy, 
odpolední krátká túra v údolí Malhamdale

York

Náš tip

  výukové středisko  se nachází v centru 
města

  kouzelná příroda a dostupnost moře 

  2 dny v Londýně

Cena pobytu

Rádi Vám připravíme nabídku i na 9 denní pobyt. 

8 dní/5 nocí + 9 lekcí od 11 330 Kč
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•	návštěva ZOO Berlin, příp. k památníku bombar-
dování Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, volno  
k nákupům v Europa-Center

•	prohlídka Deutsches Technikmuseum, světo-
známého díky sbírkám z historie letectví nebo 
počítačové techniky

Výuka
•	ve skupině je během výuky přibližně 15 stu-

dentů
•	výuka může probíhat v dopoledních i odpoled-

ních hodinách
•	studenti mohou využívat počítače s připojením 

na internet
•	v prostorách jazykové školy si mohou studenti 

zakoupit lehké občerstvení a nápoje
•	výuka vede k novým znalostem o německé his-

torii a geografii
•	využívány jsou nejrůznější výukové metody
•	na konci pobytu obdrží každý student certifikát 

o absolvování kurzu

Ubytování
•	ubytování zajištěno na předměstí, v pečlivě 

vybraných  hostitelských rodinách,  s plnou penzí 
•	studenti jsou vyzvedáváni na meeting pointu 

zájezdovým autobusem 
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Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace),  autobus doprovází skupinu během celého 
pobytu 

•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách 
•	 vstupní test, rozdělení do skupin dle znalosti němčiny
•	 15 vyučovacích hodin němčiny vedených kvalifikovanými 

německými lektory 
•	 použití učebních materiálů 
•	 závěrečný certifikát 
•	 výlety dle programu 
•	 informační materiály 
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě 

Cena nezahrnuje
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně)

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 6 dní

Termíny pobytu září – červen
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Berlín má vše, co můžete od moderní metropole 
očekávat, a to většinou v ostrých protikladech. 
Je hlavním městem Německa a ekonomickým 
srdcem celé Evropy. Díky smutné historii bylo 
město z velké části zničeno během bombardo-
vání za druhé světové války. Dnes však turisté 
obdivují kontrasty moderních budov a historických 
památek a stále si připomínají, kudy vedla slavná 
Berlínská zeď. Doporučujeme pokochat se pohle-
dem z televizní věže Fernsehturm nebo se projít po 
slavné nákupní ulici Unter den Linden.

Příklad programu 6denního zájezdu do Berlína 
s 15 lekcemi výuky:
1. den: Ráno odjezd z ČR/SR z místa, které určí-
te, odpoledne návštěva města Drážďany – pro-
cházka historickou částí města – nová radnice, 
Frauenkirche – symbol obnovy města po náletech 
na konci 2. světové války, procházka k Semperově 
opeře a obrazárně Zwinger – klenotnici cenných 
uměleckých sbírek, odjezd do Berlína, setkání 
s rodinami a večeře v rodinách.
2. den: Snídaně, dopoledne rozřazovací testy 
do skupin, poté výuka, v odpoledních hodinách 
návštěva východní části Berlína, Alexanderplatz, 
vyhlídka z televizní věže Fernsehturm (vyso-
ká 365 metrů), Marienkirche, Rathaus, Dóm, 
Muzejní ostrov – možná návštěva některého 
z muzeí (Egyptské muzeum, Alte Nationalgalerie, 
Pergamonmuseum, Bodemmuseum), dle času 
Bebelplatz, Humboldtova univerzita, katedrála 
sv. Hedviky, Neue Wache – památník obětem války 
a diktatury, Unter den Linden, odjezd do rodin, 
večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpo-
ledne návštěva Postupimi – bývalého sídla 
Pruské říše, barokní palác a krásný park 
Sanssouci, zámek Cecilienhof – místo podpisu 
Postupimské dohody, Alexandrowka – ruská kolo-
nie s vyřezávanými dřevěnými sruby, Holandská 
čtvrť, kostel sv. Petra a Pavla, Nikolaikirche, 
Altes Rathaus – staroměstská radnice,  
večer návrat do rodin, večeře.
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
návštěva západní části Berlína – zbytky Berlín-
ské zdi a muzeum Haus am Checkpoint, návštěva 
Potsdamer Platzu s jeho moderní evropskou archi-
tekturou, procházka k Braniborské bráně kolem 
Památníku holocaustu, Říšský sněm, nové vládní 
budovy, návrat do rodin, večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
návštěva Tropical Islands – uměle vytvořené tro-
pické letovisko s největším vnitřním bazénem na 
světě, který může pojmout až 7000 návštěvníků 
denně, návrat do rodin, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne výuka a obdrže-
ní závěrečného certifikátu, odpoledne odjezd 
z Berlína, návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka
•	návštěva Olympijského stadionu, pohled na spor- 

toviště i do zákulisí, dle času zastávka u Char- 
lottenburgu, prohlídka paláce nebo procházka 
zahradami.

Berlín – DID

Náš tip

  kvalitní jazyková škola v samotném cent-
ru města

  metropole s moderními i historickými 
skvosty 

  součástí programu je prohlídka dalších 
měst – Drážďany, Berlín, Postupim

Cena pobytu

6 dní/5 nocí + 15 lekcí od 10 550 Kč
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hlídka centra – budova Alte Oper, Börse, rodný 
dům J. W. Goetheho,  slavné náměstí Römerberg, 
které díky hrázděným domům tvoří jeden ze sym-
bolů města, dle času možnost osobního volna, 
případně projížďky městem na lodi, návrat  
do Wiesbadenu, večeře.
4. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne návštěva města Darmstadt, které láká turis-
ty především secesními stavbami – tou nejznáměj-
ší je moderní budova architekta Hundertwassera 
Waldspirale, dále krásný zámek a bývalá umě-
lecká kolonie Matildenhöhe. Dle času možnost 
návštevy dolu Messel, který je díky nejbohatší 
sbírce fosílii na světě zařazen na seznam přírod-
ních památek, návrat do Wiesbadenu, večeře  
v rodině.
5. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne výlet do zábavního centra Holiday Park 
v Haßlochu, návrat do Wiesbadenu, večeře v rodi-
ně
6. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, návrat 
do České/Slovenské republiky, na stejné místo 
jako při odjezdu.

Výuka
•	v jedné skupině je během výuky přibližně 15 

studentů
•	výuka může probíhat v dopoledních i odpoled-

ních hodinách
•	studenti mohou využívat počítače s připojením 

na internet
•	v prostorách jazykové školy si mohou studenti 

zakoupit lehké občerstvení a nápoje
•	výuka vede k novým znalostem o německé his-

torii a geografii
•	využívány jsou nejrůznější výukové metody
•	na konci pobytu obdrží každý student certifikát 

o absolvování kurzu

Ubytování
•	ubytování zajištěno na předměstí, v pečlivě 

vybraných  hostitelských rodinách,  s plnou penzí 
•	studenti se do školy dopravují MHD, stejným 

způsobem se dopravují do hostitelských rodin 
po skončení odpoledního programu

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 18 let včetně)
•	 ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
•	 plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) 

v hostitelských rodinách
•	 vstupní test, rozdělení do skupin
•	 15 vyučovacích hodin němčiny vedených kvalifikovanými 

německými lektory
•	 použití učebních materiálů
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC,  

ABS, klimatizace), autobus doprovází skupinu během 
celého pobytu

•	 výlety dle programu
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9)
•	 pojištění na storno
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu
•	 občerstvení na zpáteční cestě
•	 informační materiály

Cena nezahrnuje
•	 vstupné do navštívených objektů a kapesné (objekty  

se vstupným jsou vyznačeny tučně)

Základní informace

Minimální věk 12 let

Výuka 15 lekcí týdně à 45 minut

Délka pobytu 6 dní

Termíny pobytu září – červen
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Augsburg je historické a univerzitní město 
na jihozápadě Bavorska. Toto město dlouho 
určovalo osudy německých i evropských 
dějin. Augsburg patřil ve středověku k těm 
nejbohatším městům a vždy byl obdivován kvůli 
překrásným církevním stavbám. Středověký 
Augsburg byl obehnán mohutnými hradbami, 
které se dodnes částečně dochovaly. Procházka 
v městských uličkách má svoji neopakovatelnou 
atmosféru. 

Aschaffenburg je velice příjemné menší město 
v Bavorsku, kde vládne velmi teplé a suché 
klima, díky kterému se někdy městu přezdívá 
bavorské Nice. Díky velkému množství kašen 
a fontán působí město čistě a upraveně. Turisté 
si pochvalují přátelskou atmosféru města, 
ideální k odpočinku a návštěvě památek 
v okolí.

Wiesbaden je hlavní město spolkové země 
Hesensko a jedno z nejluxusnějších měst 
Německa. Díky lázeňství je často vyhledávaným 
centrem, slavný pramen Kochbrunnen má 
léčebné účinky a přispívá k dobré kondici. 
Město žije bohatým kulturním životem a vybízí 
k dlouhým procházkám. 

Norimberk je město, které hrálo ve světové 
historii velmi důležitou roli. Již od středověku 
byl Norimberk obchodním centrem a spojnicí 
s českými zeměmi. Za návštěvu stojí středověký 
Císařský hrad, který se vypíná nad městem 
a odkud je překrásný výhled na celé centrum 
města plné hrázděných domů. 

Příklad programu 6denního zájezdu  
do Augsburgu s 15 lekcemi:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výbě-
ru; odpoledne prohlídka Regensburgu – města 
s více než 1 400 památkově chráněnými objekty; 
večer příjezd na místo setkání s hostitelskými rodi-
nami, večeře v rodinách.
2. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
prohlídka Augsburgu – města německé renesan-
ce: radnice, kostel sv. Anny, Augustusbrunnen, 
Fuggerhäuser, nejstarší sídliště na světě, které 
bylo postaveno pro chudé rodiny,  dle času mož-
nost  návštěvy Römisches Museum, které mapu-
je historii města doby římské, návrat do rodin, 
večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
návštěva Dachau, bývalého koncentračního tábo-
ra, návrat do rodin, večeře.
4. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
návštěva Ingolstadtu proslaveného slavnou auto-
mobilkou Audi, možnost prohlídky výrobny, příp. 
procházka po starém městě, možnost návštěvy 
Lékařského historického muzea nebo Bavorského 
vojenského muzea; návrat do rodin, večeře.
5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
výlet do Mnichova – prohlídka historického centra, 
Stará a Nová radnice, Frauenkirche,  Rezidenz, 
Hofgarten, odpočinek v krásném parku Englischer 
Garten, případně návštěva Sea Life Centra nebo 
zámku Nymphenburgh; návrat do rodin, večeře.
6. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne 
odjezd zpět do ČR/SR na stejné místo jako při 
odjezdu.

Příklad programu 6denního zájezdu  
do Wiesbadenu s 15 lekcemi
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho urče-
ní. Odpoledne krátká zastávka v Regensburgu, 
prohlídka centra města, večer setkání s rodinami 
a večeře v rodinách.
2. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoled-
ne prohlídka Wiesbadenu, hlavního města spolkové 
země Hessensko, procházka po náměstí Schlossplatz  
s mnoha malými a  útulnými uličkami, budova 
radnice či městského zámku Stadtschloss, kde 
dnes sídlí zemský sněm,  bývalé věhlasné lázně, 
termály Kaiser Fridrich Therme, a slavná kašna 
Kochbrunnen s minerální vodou o teplotě 66°C, 
lázeňský dům Kurhaus s přilehlým parkem, budova 
státní opery, návrat do hostitelské rodiny,  večeře.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpo-
ledne návštěva Frankfurtu nad Mohanem, pro-

Augsburg, Aschaffenburg, Wiesbaden, 

Norimberk – DID

Náš tip

  kvalitní jazyková škola 

  výuka zaměřena na všechny aspekty 
jazyka  

  kombinace studia němčiny s poznáváním 
německé kultury

  atraktivní program

Cena pobytu v Augsburgu

6 dní/5 nocí/15 lekcí od 10 830 Kč
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Strava
Hostitelské rodiny poskytují studentům plnou penzi, 
tzn. snídani a večeři v rodině a obědový balíček. Na 
hotelech je zajištěna kontinentální snídaně. Na vaše 
přání vám rádi v hotelech zajistíme polopenzi. 

Doprava
Poznávací zájezdy využívají výhody autobusu, který 
skupinu doprovází po celou dobu pobytu. Doprava 
je zajištěna luxusním autobusem zahraniční výroby 
uzpůsobeným na dálkové cestování.

Doprovodný program
Každé ráno odjíždí studenti na celodenní výlety za 
poznáním historických a přírodních krás blízkého 
i vzdálenějšího okolí místa pobytu. Na následujících 
stránkách vám představujeme nabídku zájezdů, se 
kterými máme zkušenosti a které se nám v minulos-
ti osvědčily. Pokud máte zájem o navštívení místa, 
které jste v programu nenašli nebo prodloužení délky 
pobytu, kontaktujte nás a rádi vám sestavíme pro-
gram dle vašich přání a požadavků. 

Průvodce
Po celou dobu pobytu je k dispozici kvalifikovaný 
průvodce, který skupinu doprovází na výletech 
a na něhož se můžete obracet se všemi dotazy 
a připomínkami. Podrobnější informace najdete na 
str. 7. 

Kapesné a vstupné do navštívených objektů
Na úhradu vstupného do objektů uvedených 
v doprovodném programu doporučujeme od stu-
dentů vybrat okolo 20–50 GBP (resp. 30–60 EUR). 

Přesnou částku na vstupné vám sdělíme před 
odjezdem, tato částka je závislá na finanční nároč-
nosti vámi vybraného zájezdu. Jako kapesné pro 
osobní potřebu zpravidla doporučujeme 30–50 
GBP (resp. 40–60 EUR). 

Cena zahrnuje (cena platí zpravidla pro studenty do 17 let, 
včetně, v některých případech pouze do 15 let včetně)
•	 dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, 

klimatizace) včetně trajektu či Eurotunelu (obě cesty stejně 
– rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu

•	 ubytování – viz jednotlivé programy 
•	 plnou penzi v hostitelských rodinách (snídaně, oběd v balíčku, 

večeře); snídani v mládežnických hotelech a v hotelu F1
•	 služby a asistenci místního organizátora (při ubytování 

v hostitelských rodinách) 
•	 výlety na zajímavá místa dle místa pobytu a vašich požadavků 
•	 informační materiály k navštíveným místům
•	 průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin 

denně na mobilním telefonu 
•	 pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 9) 
•	 pojištění na storno (neplatí pro krátkodobé zájezdy) 
•	 pojištění léčebných výloh v zahraničí 
•	 občerstvení na zpáteční cestě při vícedenních zájezdech 

Cena nezahrnuje
•	 příplatek za polopenzi či plnou penzi v mládežnických 

hotelech
•	 příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunnelu či za 

specifický požadavek na způsob přepravy
•	 vstupné do nabízených objektů a kapesné (objekty se 

vstupným jsou vyznačeny tučně)P
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Základní informace
Poznávací pobyty pro školní skupiny představu-
jí oblíbenou možnost, jak si procvičit cizí jazyk 
v každodenních situacích (v hostitelské rodině, 
v obchodech i památkách) a zároveň poznat krásy 
a historii zemí, kde se daným jazykem hovoří. Tyto 
pobyty jsou díky délce trvání a absenci výuky pod 
vedením kvalifikovaných lektorů finančně méně 
náročné.   
Školní poznávací zájezdy organizujeme nejen do 
anglicky mluvících zemí. Můžete s námi navští-
vít také Německo, Rakousko, Francii, Holandsko 
a další evropské země. Stále větší oblibě se těší 
1–2denní krátkodobé zájezdy např. do Vídně nebo 
Krakova a Osvětimi. 
V ceně poznávacích zájezdů je zahrnuto ubytování, 
strava (plná penze v hostitelských rodinách, popří-
padě snídaně v hotelech), doprava zájezdovým 
autobusem, kompletní cestovní pojištění včetně 
pojištění na storno a služby průvodce. 

 

Ubytování v hostitelské rodině
Tento typ ubytování nabízíme ve Velké Británii 
a Irsku. Ubytování v hostitelských rodinách je velmi 
oblíbené, protože studenti si nejen procvičí anglič-
tinu, ale zároveň mají jedinečnou příležitost poznat 
kulturu, tradice a zvyky dané země. Studenti jsou 
ubytováni po 2–4 v rodinách, které jsou pečlivě 
vybrány naší zahraniční partnerskou agenturou

Ubytování v mládežnickém hotelu nebo v hotelu F1
Tento typ ubytování nabízíme převážně u poznáva-
cích zájezdů do Walesu, Skotska, Irska a kontinen-
tální Evropy a v případě zájezdů do vzdálenějších 
lokalit Velké Británie ho zařazujeme na cestě na 
místo pobytu nebo zpět. Ubytování lze zajistit na 
jednu, ale také na více nocí. V případě zájmu 
vám tento typ ubytování rádi zařídíme i ve Velké 
Británii. Na zájezdy, na kterých požadujete ubyto-
vání v hotelu, je třeba se přihlásit s dostatečným 
časovým předstihem (zpravidla 3–5 měsíců). 

Poznávací pobyty

Irsko

Velká Británie

Rakousko

Francie

Polsko
Nemeckoˇ Krakov

DublinGalway

Edinburgh
York

Stratford

Bath
Torbay

Plymouth

Cambridge

Oxford

Brighton

Londýn

Carnac

Rouen

Nice
Marseille

Avignon

Paříž

Norimberk

Berlín

Drážďany

Salzburg
Vídeň

Nizozemí

Belgie
Amsterdam

Brusel
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Ukázkový program 6denního zájezdu do Londýna 
a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodinách, 
vysazení skupiny na Greenwich, procházka parkem, 
přejezd lodičkou do The City, návštěva The Tower of 
London – jedné z největších ikon v Londýně, procházka 
přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodinami, 
ubytování a večeře.
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, výlet do 
Oxfordu, návštěva Christ Church College, procházka 
univerzitním městem, dle zájmu prohlídka Ashmolean 
Museum, odpoledne návštěva Blenheim Palace – 
nádherného barokního sídla, kde se narodil Winston 
Churchill, návrat do rodin, večeře.
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině,  výlet do 
Watfordu – návštěva Warner Bros Studio (Making of 
Harry Potter) – atrakce ze světa natáčení série o Harrym 
Potterovi – zákulisí scén, ukázka efektů, kostýmů 
a mnohé další, dle zájmu a časových možností při zpá-
teční cestě zastávka na Windsor Castle – procházka 
zahradami, případně procházka do malého městečka 
Eton, kde naleznete nejstarší soukromou chlapec-
kou školu (místo studií synů princezny Diany a prince 
Charlese), návrat do hostitelských rodin, večeře.
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do centra Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Dle zájmu 
let na London Eye nebo návštěva London Aquarium. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky. 
6. den: návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	Queen Elizabeth Olympic Park – Londýnský olym-

pijský park je komplex sportovišť a dalších zařízení 
vystavěných pro účely letních olympijských a paralym-
pijských  her v roce 2012. Možnost vyhlídky z nejno-
vější výškové atrakce „ORBIT“.

•	Sportoviště Londýna – Stamford Bridge / domá-
cí stadion anglického fotbalového klubu Chelsea 
FC / nebo Wimbledon / tenisové turnaje / Emirates 
Stadium / fotbalový klub Arsenal FC . 

Návštěva těchto sportovišť je závislá na volné kapa-
citě prohlídek s ohledem na pořádání sportovních 
zápasů a turnajů.

Londýn, jak
ho neznáte l.

Ukázkový program 6denního zájezdu do Londýna a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodinách, 
vysazení skupiny na Greenwich, procházka parkem, 
přejezd lodičkou do The City, návštěva The Tower of 
London – jedné z největších ikon v Londýně, procház-
ka přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodinami, 
ubytování a večeře.
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině,  celodenní  
návštěva Chessington World of Adventure – prozkoumá-
te svět dobrodružství  v deseti kouzelných zemích, dále 
dle zájmu a časových možností zastávka v královských 
zahradách paláce Jindřicha VIII. - Hampton Court. Návrat 
do hostitelských rodin, večeře.
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, návštěva 
Audley End House & Gardens – velkolepého sídla ze 
17. století s krásnými zahradami, dále výlet do města 
Cambridge – prohlídka města, The Backs – pásy zele-
ně podél řeky Cam, návštěva King´s College, tržiš-
tě Market Hill, návštěva jednoho z muzeí – Sedgwick 
Geology Museum, Museum of Zoology, Whipple Museum 
of Science, Museum of Archeology and Anthropology,  
návrat do hostitelských rodin, večeře.
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do centra Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Dle zájmu 
let na London Eye nebo návštěva London Aquarium. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět 
do republiky.
6. den: návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	Queen Elizabeth Olympic Park – Londýnský olym-

pijský park je komplex sportovišť a dalších zařízení 
vystavěných pro účely letních olympijských a para-
lympijských  her v roce 2012. Možnost vyhlídky z nej-
novější výškové atrakce „ORBIT“.

•	Sportoviště Londýna – Stamford Bridge / domá-
cí stadion anglického fotbalového klubu Chelsea 
FC / nebo Wimbledon / tenisové turnaje / Emirates 
Stadium / fotbalový klub Arsenal FC. 

Návštěva těchto sportovišť je závislá na volné kapacitě 
prohlídek s ohledem na pořádání sportovních zápasů 
a turnajů.
•	Návštěva leteckého muzea v Duxfordu – jednoho 

z největších v Evropě, kromě letadel se zde nachází 
i jedinečná sbírka vojenské techniky (tanky, vozidla).

Londýn, jak
ho neznáte ll.
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Ukázkový program 6denního zájezdu do Londýna 
a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodinách, 
vysazení skupiny na Greenwich, procházka parkem, 
přejezd lodičkou do The City, návštěva The Tower of 
London – jedné z největších ikon v Londýně, procházka 
přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodinami, 
ubytování a večeře.
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne výlet do Windsoru 
– návštěva královského sídla Windsor Castle, dle 
zájmu procházka k Eton College, odpoledne prohlídka 
Přírodopisného muzea, procházka po Hyde Parku nebo 
nákupy na Oxford Street, večer příjezd do rodin, večeře. 
4. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do Oxfordu, 
návštěva Christ Church College, procházka univerzitním 
městem, prohlídka Ashmolean Museum, možnost výstu-
pu na vyhlídkovou věž, osobního volna, večer příjezd do 
rodin, večeře. 
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do centra Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do republiky.
6. den: Návrat do ČR/SR na stejné místo jako při odjezdu.

Alternativní nabídka
•	 Stratford nad Avonou – návštěva Shakespearova 

rodného domu a městečka Shottery, prohlídka 
rodného domu Shakespearovy manželky – Anne 
Hathaway’s Cottage

•	Brighton – výlet do přímořských královských lázní spo-
jený s návštěvou Royal Pavilionu nebo Sea Life Centre

•	 Londýn – další zajímavá místa – např. Greenwich, 
Thames Barrier, Kew Gardens, London Dungeon, 
HMS Belfast, projížďka po Temži, Hampton Court 
apod.

•	Chatham – návštěva historických loděnic, prohlídka 
válečné lodi Cavalier, ponorky Ocelot; nebo návštěva 
Dickens World, světa věnovanému známému spisova-
teli Charlesi Dickensovi

•	 Leeds Castle – prohlídka  hradu částečně stojícího 
na ostrůvku uprostřed jezera a částečně na pevnině 
v krásných zahradách s přírodním bludištěm

Londýn

Ukázkový program 6denního zájezdu 
do Londýna a Paříže:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte. 
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodinách, 
vysazení skupiny na Greenwich, procházka parkem, 
přejezd lodičkou do The City, návštěva The Tower of 
London – jedné z největších ikon v Londýně, procházka 
přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodinami, 
ubytování a večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výlet do Windsoru – návště-
va královského letního sídla Windsor Castle, odpoledne 
návštěva Přírodopisného muzea, Hyde Park, nákupy na 
Oxford Street, popř. jízda na London Eye. Večeře v rodině. 
4. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do centra Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus. V odpoledních hodi-
nách odjezd do přístavu, přejezd do Francie, nocleh 
v hotelu F1.
5. den: Snídaně v hotelu, dopoledne příjezd do Paříže 
– výstup na Eiffelovu věž, náměstí Svornosti, Louvre, 
Rue de Rivoli, St. Chapelle, Justiční palác, Notre-Dame, 
Latinská čtvrť. Ve večerních hodinách odjezd z Paříže 
zpět do republiky. 
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	Brighton – návštěva Sea Life Centre, případně Royal 

Pavilionu, procházka po staré čtvrti The Lanes, volno 
na zábavním molu Palace Pier 

•	den navíc v Paříži – upravíme dle vašich přání 

Londýn 
a Paříž

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 280 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 5, 7, 8 a 9 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 290 Kč

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 290 Kč

Cena pobytu

6 dní/2 noci v HF + 1 noc v F1 od 7 060 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.
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Ukázkový program 6denního zájezdu  
do Oxfordu a okolí: 
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Anglie, celodenní prohlídka 
Oxfordu – kolejí a zahrad, návštěva koleje Christ 
Church nebo bývalého vězení Oxford Castle, návště-
va Ashmolean Museum, nejstaršího veřejného 
muzea v Británii, nebo Pitt-Rivers Museum, jedno-
ho z nejlepších etnografických muzeí na světě, dle 
času a zájmu výstup na vyhlídkovou věž, nákupy 
v centru, jízda vyhlídkovým autobusem, lodičkou, 
plavba na pramicích, popř. návštěva Botanické 
zahrady. Večer příjezd na místo setkání s rodinami, 
večeře v rodině. 
3. den: Snídaně, dopoledne výlet do Stratfordu – pro-
hlídka města W. Shakespeara, návštěva Birthplace 
Museum, dle času a zájmu procházka k Anne 
Hathaway‘s Cottage, odpoledne výlet do Warwicku, 
návštěva Warwick Castle. Večeře v rodině. 
4. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet na 
Stonehenge, dále prohlídka městečka Salisbury 
s nádhernou katedrálou, dle zájmu návštěva Old 
Sarum – starobylé pevnosti z doby železné, dle 
času výlet do Avebury (kamenný kruh, megalitická 
hrobka West Kennet Long Barrow), večeře v rodině. 
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	Blenheim Palace, rodné místo sira Winstona 

Churchilla, současné sídlo vévodů z Malborough, 
odpoledne návštěva Woburn Safari Parku, nej-
větší rezervace divokých zvířat v Británii 

•	celodenní výlet do Londýna – program rádi upra-
víme dle vašich přání 

Ukázkový program 6denního zájezdu 
do Hastingsu a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte. 
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, zastávka 
v Canterbury s prohlídkou Canterbury Cathedral, 
příjezd do Hastingsu – prohlídka Hastings Castle 
a Smugglers Caves, procházka čtvrtí Old Town, večer 
setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.  
3. den: Snídaně, dopoledne zastávka v pirátském 
městečku Rye, poté výlet na Leeds Castle – hrad 
částečně na ostrově a částečně na pevnině v krás-
ných zahradách s přírodním bludištěm, cestou zpět 
krátká prohlídka městečka Battle, místa důležité 
bitvy v roce 1066. Večeře v rodině. 
4. den: Snídaně, dopoledne výlet do Brightonu – 
procházka městem, návštěva Royal Pavilionu, stará 
čtvrť The Lanes, zábavní molo, odpoledne výlet na 
Seven Sisters – známé „bílé křídové útesy“, procház-
ka kolem moře, návrat na místo ubytování. Večeře 
v rodině.
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky. 
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	 rodné sídlo Anny Boleynové Hever Castle s krás-

nými zahradami a dvěma bludišti 
•	celodenní výlet do Londýna – program rádi upra-

víme dle vašich přání 

Střední Anglie Hrady a zámky 
jižní Anglie
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Worcester

Ukázkový program 6denního zájezdu 
do Worcesteru a okolí: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa, které si určíte
2. den: Příjezd do Anglie, cesta do Worcesteru, pro-
hlídka města – Guildhall, Ye Old King Charles House, 
Greyfriars, Commandery, katedrála. Večer setkání 
s hostitelskými rodinami, večeře.
3. den: Snídaně, dopoledne výlet do Stratfordu nad 
Avonou, návštěva rodiště W. Shakespeara, procház-
ka historickým centrem města s možnou prohlídkou 
Holy Trinity Church, místa posledního odpočinku 
tohoto slavného britského spisovatele. Odpoledne 
přejezd do Coventry, prohlídka Transport Museum, 
které prošlo významnou rekonstrucí na interaktiv-
ní muzeum věnovaného historii britské dopravy. 
Procházka městem, dle zájmu osobní volno v cen-
tru. Návrat do hostitelských rodin, večeře. 
4. den: Snídaně, dopoledne výlet do  Birminghamu, 
návštěva čokoládovny Cadbury World, dle času pře-
jezd do centra města a prohlídka budovy navržené 
architektem Kaplickým. Odpoledne návštěva Black 
Country Living Museum, kterým vás provede místní 
průvodce. Návrat do rodin, večeře.
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
6. den: Návrat do ČR/SR na stejné místo jako při 
odjezdu.

Alternativní nabídka:
•	Oxford – procházka historickým centrem města, 

návštěva koleje Christ Church College, prohlíd-
ka Ashmolean Museum, dle času a zájmu mož-
nost výstupu na vyhlídkovou věž, jízdy vyhlídko-
vým autobusem nebo na pramicích, návštěvy 
Botanických zahrad nebo osobního volna

Po stopách angl. 
námořníků

Ukázkový program 6denního zájezdu 
do Worthingu a okolí: 
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte. 
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, zastávka 
v Hastingsu, návštěva Hastings Castle a Smugglers 
Caves – pašeráckých jeskyní, procházka starou částí 
města, návštěva Hastings Fishermen‘s Museum 
a Shipwreck Heritage Centre. Odpoledne příjezd 
do Worthingu, procházka po centru. Večer setkání 
s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.  
3. den: Snídaně v rodině, dopoledne prohlídka 
Weald and Dowland Open Air Museum v Singletonu 
– muzeum historických budov a tradic anglického 
venkova, odpoledne výlet do města Portsmouth – 
prohlídka námořního přístavu, části Old Portsmouth 
a centra města, návštěva Royal Naval Museum 
a HMS Victory and Trafalgar, večeře v rodině.
4. den: Snídaně v rodině, výlet na Seven Sisters – 
známé „bílé křídové útesy“, procházka kolem moře, 
odpoledne výlet do Brightonu – návštěva Sea Life 
Centra, procházka starou částí města The Lanes, 
návštěva Brighton Museum a Art Gallery. Návrat na 
místo ubytování, večeře 
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus. Poté pře-
jezd lodičkou na Greenwich, prohlídka Námořního 
Muzea, procházka parkem kolem Královské obser-
vatoře a v podvečerních hodinách odjezd zpět do 
republiky.  
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	hrad v Arundelu, stále obývaného vévodou 

z Norfolku, procházka městečkem s gotickou 
katedrálou 

•	Chichester, hlavní město hrabství západní 
Sussex, často navštěvované díky místní kated-
rále s věží, která je vidět až z moře 

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 690 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 450 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 480 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 340 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.
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Ukázkový program 7denního zájezdu 
do Torquay a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, odpoled-
ne příjezd do Torquay, prohlídka města – návštěva 
Babbacombe Model Village nebo Living Coast (ukázka 
života mořských živočichů), večer setkání s hostitelský-
mi rodinami, večeře v rodině. 
3. den: Snídaně, výlet do malebného městečka 
Dartmouth, návštěva hradu ležícího v ústí řeky Dart, 
zastávka v rybářské vesnici Brixham, případně návště-
va repliky lodi Golden Hinde, návrat lodí do Torquay, 
návštěva typické devonské vesničky Cockington (výroba 
barevného skla, doškové střechy, případně ochutnávka 
Devon Cream Tea). Návrat na místo ubytování, večeře. 
4. den: Snídaně, výlet do Dartmoor National Parku 
– jednoho z nejkrásnějších přírodních parků v Anglii, 
zastávka ve městě Exeter – sídle biskupství, umění 
a řemesel, prohlídka města a katedrály. Návrat na 
místo ubytování, večeře. 
5. den: Snídaně, dopoledne prohlídka námořního pří-
stavu Plymouth spojená s návštěvou National Marine 
Aquarium nebo projížďka lodí po přístavu, odpoled-
ne výlet do Paignton ZOO, jedné z největších přírod-
ních ZOO ve Velké Británii. Návrat na místo ubytování 
a večeře.
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do republiky. 
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky 

Alternativní nabídka:
•	 Woodlands – zábavní park s množstvím krytých 

i venkovních atrakcí
•	Morwellham – muzeum věnované tradicím vikto- 

riánské vesnice

Anglická riviéra

Ukázkový program 7denního zájezdu 
do St Austell:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa, které určíte. 
2. den:  Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodinách, 
vysazení skupiny na Greenwich, procházka parkem, 
přejezd lodičkou do The City, návštěva The Tower of 
London – jedné z největších ikon v Londýně, procházka 
přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodinami, 
ubytování a večeře.
3. den: Snídaně, cestou do Cornwallu zastávka v Bathu, 
návštěva Roman Bath Museum, procházka městem – 
The Circus, Royal Crescent, Pulteney Bridge, přejezd do 
St Austell, setkání s rodinami, večeře. 
4. den: Snídaně, dopoledne výlet do Plymouthu, návště-
va National Marine Aquarium nebo projížďka lodič kou 
po přístavu s válečnými loděmi, procházka po Hoe, 
odpoledne návštěva unikátního Eden Project, který své 
návštěvníky seznamuje s vlivem deštných lesů na život 
na Zemi. Večeře v rodinách. 
5. den: Snídaně, dopoledne výlet do Penzance, zastávka 
na mysu Land‘s End, poté přejezd k St Michael’s Mount, 
výstup ke kostelu a zámku s nádhernými výhledy do 
okolí. Večeře v rodině. 
6. den: Brzy ráno odjezd do Oxfordu – kolejí a zahrad, 
návštěva koleje Christ Church nebo bývalého věze-
ní Oxford Castle, návštěva Ashmolean Museum, nej-
staršího veřejného muzea v Británii, nebo Pitt-Rivers 
Museum, jednoho z nejlepších etnografických muzeí 
na světě, dle času a zájmu výstup na vyhlídkovou věž, 
nákupy v centru, jízda vyhlídkovým autobusem, lodič-
kou, plavba na pramicích, popř. návštěva Botanické 
zahrady. Ve večerních hodinách odjezd do republiky. 
7.den: Návrat do ČR/SR, na stejné místo jako při odjezdu. 

Alternativní nabídka:
•	 Lost Gardens of Heligan – venkovské sídlo v krás-

ných zahradách, jejichž stromy a keře jsou upra-
veny do podoby lidských bytostí, Dodman Point –  
nejvýše položený mys na jižním pobřeží Cornwallu

•	 Caerhay‘s Estate – zámek navržený slavným Johnem 
Nashem spolu se zahradami láká mnohé filmové štáby
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Ukázkový program 7denního zájezdu 
do Plymouthu a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte. 
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, příjezd do 
Plymouthu – návštěva National Marine Aquarium 
nebo projížďka lodičkou podél přístavu, prohlídka 
nábřeží, odkud odplouvali první osadníci Pilgrim 
Fathers do Ameriky, večer setkání s hostitelskými 
rodinami, večeře v rodině. 
3. den: Snídaně, dopoledne návštěva unikátního 
biologického projektu Eden Project, odpoledne výlet 
k Buckland Abbey – původně opatství, kde strávil 
část života sir Francis Drake. Návrat na místo uby-
tování, večeře. 
4. den: Snídaně, celodenní výlet do Cornwallu – rekre-
ační středisko Penzance, mys Land’s End – nejzápad-
nější místo Anglie, prohlídka St Michael’s Mount – kos-
tela na žulové skále. Návrat na místo ubytování, večeře. 
5. den: Snídaně, celodenní výlet do Cornwallu – 
Tintagel Castle, kde se podle legendy narodil král 
Artuš, dle času výlet do malebné vesničky Boscastle, 
cestou zastávka u Jamaica Inn, hostince ze zná-
mého románu Daphne Du Maurier, nebo zastávka 
v Bodminu a návštěva muzea Bodmin Jail. Návrat na 
místo ubytování, večeře. 
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	Morwellham – oblíbené muzeum, kde si návštěv-

ník může vyzkoušet typické činnosti obyvatel vik-
toriánské vesnice, jízdu vláčkem do měděného 
dolu a jeho návštěvu

Jižní Devon a 
Cornwall

Northampton

Ukázkový program 7denního poznávacího zájezdu 
do Northamptonu:
1. den: Během dne odjezd z České/Slovenské repub-
liky z místa podle vašeho výběru. 
2. den: Ráno přejezd trajektem do Anglie, celodenní 
výlet do Oxfordu. Pěší prohlídka města – návštěva 
Christ Church College s nejmenší katedrálou v zemi, 
procházka městem kolem nejznámějších kolejí, 
návštěva Ashmolean Museum, nejstaršího veřejné-
ho muzea Velké Británie (vstup zdarma), možnost 
osobního volna, výstupu na vyhlídkovou věž či vyjížď-
ky vyhlídkovým autobusem. Večer setkání s hostitel-
skými rodinami, večeře v rodině.
3. den: Snídaně, dopoledne prohlídka Northamptonu 
– kostel All Saints, viktoriánská radnice, návště-
va Northampton Museum and Art Gallery, Market 
Square. Odpoledne návštěva zábavního parku 
Twinlakes. Ve večerních hodinách příjezd do 
Northamptonu, večeře v rodinách.
4. den: Snídaně, dopoledne výlet do Duxfordu, muzea 
letectví s přístupným concordem a různými americký-
mi letouny. Odpoledne výlet do univerzitního města 
Cambridge, procházka kolem slavných kolejí, návště-
va King‘s College Chapel, večeře v rodinách.
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky na místo 
vašho výběru.

Alternativní nabídka:
•	Woburn – projížďka Safari Parkem, největším safari 

s divokými zvířaty v Británii 

Cena pobytu

7 dní/4 noci v HF od 8 370 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/4 noci v HF od 9 000 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/4 noci v HF od 9 200 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 580 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.
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Ukázkový program 6denního zájezdu do Bathu 
a okolí: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru. 
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, příjezd do lázeň-
ského města Bath – prohlídka centra, návštěva Roman 
Bath Museum, Bath Abbey, The Circus, Pulteney 
Bridge. Večer setkání s hostitelskými rodinami, veče-
ře v rodině. 
3. den: Snídaně, dopoledne výlet do Bristolu – pro-
hlídka historického centra města, návštěva parní-
ku SS Great Britain, slavné rekonstruované lodi (při 
svém spuštění na moře největší parník na světě), dále 
výlet do mystického městečka Glastonbury, návštěva 
Glastonbury Abbey, prohlídka zříceniny opatství opře-
deného legendami o králi Artušovi, dle času výstup 
na Glastonbury Tor, případně zastávka v historickém 
městečku Wells s majestátní katedrálou a biskupským 
palácem, sídlem biskupa z Bathu a Wellsu. Návrat do 
hostitelských rodin, večeře. 
4.den: Snídaně, výlet do Avebury (kamenný kruh, mega-
litická hrobka West Kennet Long Barrow), návštěva 
Stonehenge, prohlídka městečka Salisbury s nádher-
nou katedrálou. Návrat do hostitelských rodin, večeře.
5. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Poté pře-
jezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do 
republiky.
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	 celodenní výlet do Walesu – prohlídka Cardiffu, 

hradu s exotickou výzdobou, nové čtvrti Cardiff Bay, 
odpoledne prohlídka skanzenu St Fagans 

•	Cheddar Gorge – oblast, odkud pochází slavný sýr 
Cheddar, návštěva Cheddar Caves s vrcholovou 
vyhlídkou Jacob‘s Ladder nebo Wookey Hole, kom-
plex jeskyní vyhloubených řekou Axe 

Ukázkový program 7denního zájezdu do Yorku a okolí: : 
1. den: Odjezd z ČR / SR z místa dle vašeho výběru. 
2. den: Příjezd do Londýna v brzkých ranních hodinách, 
vysazení skupiny na Greenwich, procházka parkem, 
přejezd lodičkou do The City, návštěva The Tower of 
London – jedné z největších ikon v Londýně, procház-
ka přes Tower Bridge, HMS Belfast, Globe, prohlídka St 
Paul‘s Cathedral. Následně odjezd na sraz s rodinami, 
ubytování a večeře.
3. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, odjezd do Yorku 
– prohlídka města, procházka po městských hradbách 
a staré části Shambles, návštěva katedrály York Minster, 
prohlídka jednoho z muzeí – Jorvik Viking Centre, York 
Dungeon, Yorkshire Museum, York Castle Museum nebo 
Clifford’s Tower, návrat do hostitelských  rodin, večeře.
4. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopoledne výlet 
na Castle Howard – impozantní šlechtické sídlo, které 
přilákalo i televizní štáby – nebo návštěva muzea  Eden 
Camp – jednoho z nejzajímavějších muzeí věnovaného  2. 
světové válce, atmosféru přibližují dobové scény a zvu-
kové záznamy. Odpoledne projížďka národním parkem 
North York Moors k přímořskému městečku Whitby, kte-
rým se nechal inspirovat Bram Stoker k napsání legen-
dárního Draculy. Při zpáteční cestě návštěva městeč-
ka Robin Hood’s Bay a nejstaršího lázeňského města 
Scarborough. Návrat do hostitelských rodin, večeře.  
5. den: Ráno snídaně v hostitelské rodině, dopoled-
ne zastávka v městečku Knaresborough nebo Ripon, 
dále  návštěva Fountains Abbey – obrovského areálu 
se zbytky jednoho z nejstarších a nejrozlehlejších  opat-
ství  v Anglii, odpoledne zastávka v malebném městě  
Richmond a dále projížďka národním parkem Yorkshire 
Dales / Dentdale, Settlem Malham, Skipton, Bolton 
Abbey.  Návrat do hostitelské rodiny, večeře.  
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do republiky.
7. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte. 

Alternativní nabídka:
•	 Půldenní výlet do Mother Shipton’s Cave – jeskyně, kde 

žila v 15. století vědma, která předpověděla velký požár 
v Londýně, příchod světových válek a celou řadu tech-
nických vynálezů. Dále  zastávka v lázeňském městě 
Harrogate – kde byl v 16. století objeven pramen Tewit 
Well, který přinesl městečku prosperitu a byl to první 
z více než osmdesáti sirnatých a železitých pramenů. 

Jihozápadní 
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Ukázkový program 7denního zájezdu do Chesteru 
a okolí: 
1. den: Ráno odjezd z České/Slovenské republiky 
z místa, které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, celodenní 
prohlídka Oxfordu – kolejí, kaplí a zahrad, návštěva 
býva lého vězení Oxford Castle nebo Christ Church 
College a katedrály, návštěva Ashmolean Museum 
s histo rickými sbírkami nebo etnografického Pitt-
Rivers Museum. Večer ubytování v mládežnickém 
hotelu. 
3. den: Snídaně, odjezd do Manchesteru – návštěva 
Museum Of Science and Industry, kde jsou k vidění 
různé stroje od lokomotiv přes parní stroje až k vete-
ránu Rolls Royce z roku 1904, první anglické letadlo 
atd. Dále prohlídka části Castlefield, první „městské 
památkové rezervace“, rekonstruovaných pozůstat-
ků římské pevnosti, viktoriánské Town Hall a centra 
města. Odjezd na místo setkání s hostitelskými rodi-
nami. Večeře v rodině. 
4. den: Snídaně, dopoledne prohlídka historického 
centra Chesteru – Rows, katedrála, městské hradby, 
římský amfiteátr, výlet do Peak Districtu – procházka 
v okolí Castletonu spojená s návštěvou jedné ze čtyř 
jeskyní – např. Treak Cliff Cavern, případně zastáv-
ka v městečku Buxton – lázeňském středisku, které 
je každoročně dějištěm světově proslulého festivalu 
Buxton Opera Festival. Návrat na místo ubytování, 
večeře s rodinou. 
5. den: Snídaně, výlet do Liverpoolu – prohlídka his-
torického centra města, dle času návštěva angli-
kánské Liverpool Cathedral a Albert Docks (jeden 
z nejvýznamnějších přístavů na světě), návštěva The 
Beatles Story či Museum of Liverpool Life, dále výlet 
do Blackpoolu – přímořského města, návštěva luna-
parku s jednou z největších horských drah na světě. 
Návrat na místo ubytování, večeře. 
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návště-
va Britského muzea, případně Covent Garden. Poté 
přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět 
do republiky.
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	 celodenní výlet do severního Walesu – návštěva 

hradu v Conwy a přímořského letoviska Llandudno

Ukázkový program 7denního zájezdu do 
severovýchodní Anglie: 
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, zastávka 
v Cambridge, prohlídka univerzitního města, Bridge 
of Sighs, návštěva King’s College a Chapel nebo jiné 
koleje. Večer ubytování v mládežnickém hotelu.  
3. den: Snídaně, odjezd do Yorku – procházka po 
historickém centru města, uličce Shambles a po 
City Wall, návštěva katedrály York Minster a jedno-
ho z muzeí York Railway Museum, Jorvik Viking 
Centre nebo York Dungeon. Ubytování v mládežnic-
kém hotelu.
4. den: Snídaně, dopoledne výlet na Flamborough 
Head – křídové útesy s ptačí rezervací. Dále zastáv-
ka ve Scarborough – nejstarším lázeňském městě 
v zemi, návštěva Sea Life Centra. Dále výlet na Robin 
Hood’s Bay a do Boggle Hole. Zastávka ve Whitby, 
lázeňském městě se zříceninou kláštera, středově-
kými uličkami a námořní minulostí. Návrat na místo 
ubytování.
5. den: Snídaně, výlet do Nottinghamu – Old Market 
Square, Nottingham Castle, muzeum Galleries of 
Justice, případně návštěva nottinghamského pod-
zemí, výlet do Sherwood Forest Country Parku 
a návštěva informačního centra s expozicí o Robinu 
Hoodovi. Příjezd na místo ubytování.
6. den: Snídaně, odjezd do Londýna, celodenní pěší 
prohlídka města – Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Downing Street, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, návštěva 
Britského muzea nebo Covent Garden, poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně ve večerních hodinách 
odjezd domů.   
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	Knaresborough – trhové městečko s jeskyněmi, kde 

žila známá vědma, a Fountains Abbey, obrov ský 
areál se zbytky jednoho z největších opatství v Anglii 

Střední a severo-
západní Anglie

Severovýchodní 
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Cena pobytu

6 dní/3 noci v HF od 7 170 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/4 noci v HF od 8 700 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/3 noci v HF, 1 noc YHA od 9 600 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/4 noci v YHA od 10 700 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.
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Ukázkový program 7denního zájezdu do Chesteru 
a severního Walesu:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Ráno příjezd do univerzitního města Oxfordu, 
návštěva Christ Church College, procházka městem, 
dle zájmu návštěva Ashmolean Museum, osobní volno 
v centru, poté ubytování v mládežnickém hostelu.
3. den: Snídaně v hostelu, přejezd do Chesteru 
a  prohlídka historického centra města – Rows, 
katedrála, městské hradby, římský amfiteátr. Večer 
setkání s hostitelskými rodinami, večeře.
4. den: Snídaně v rodinách, dopoledne prohlídka 
Liverpoolu, návštěva Liverpool Cathedral a Albert 
Docks, The Beatles Story nebo Museum of Liverpool 
Life. Odpoledne výlet do zábavního parku v Blackpoolu 
s množstvím horských drah a jiných atrakcí. Návrat do 
rodin, večeře.
5. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do severní-
ho Walesu – návštěva městečka Conwy a prohlídka 
hradu i historického centra, dle času a zájmu zastáv-
ka v Llandudno, přejezd do Holyheadu na ostrově 
Anglesey, procházka po útesech. Návrat do rodin, 
večeře.
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	 celodenní výlet do severního Walesu s návštěvou 

Snowdonia National Park – procházka v příro-
dě, projížďka parní železnicí Snowdon Mountain 
Railway z Llanberisu, poté přejezd do městečka 
Caernarfon, návštěva jednoho z nejslavnějších 
velšských hradů

Ukázkový program 7denního zájezdu do Cardiffu 
a okolí: 
1. den: Ráno odjezd z České/Slovenské republiky 
z místa, které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, celodenní pro-
hlídka Oxfordu – kolejí, kaplí a zahrad, návštěva býva-
lého vězení Oxford Castle nebo Christ Church College 
a katedrály, návštěva Ashmolean Museum s historickými 
sbírkami nebo etnografického Pitt-Rivers Museum. Večer 
ubytování v mládežnickém hotelu.
3. den: Snídaně, ráno odjezd do Cardiffu – prohlídka cen-
tra: návštěva Cardiff Castle, dále prohlídka přístavní čtvrti. 
Večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.
4. den: Snídaně, výlet do St. Fagans, prohlídka Musea 
of Welsh Life – skanzenu pod širým nebem, kde si 
můžete prohlédnout původní budovy ze všech končin 
Walesu, výlet na Caerleon – jednu z nejrozměrnějších 
a nejdůležitějších římských vojenských lokalit v Evropě, 
návštěva Legionářského muzea. Návštěva Tintern Abbey 
– zříceniny obrovského kláštera ležící v zalesněném údolí 
Wye Valley. Dle času cestou zpět zastávka v městečku 
Chepstow, „bráně do Walesu“. Návrat na místo ubyto-
vání, večeře. 
5. den: Snídaně, dopoledne výlet do Blaenafonu. 
Zastávka v unikátních Blaenavon Ironworks, návštěva Big 
Pit Mining Musea – důl byl uzavřen v roce 1980 a o 3 roky 
později otevřen jako muzeum. Návštěvníci mohou sfárat 
v těžní kleci do hlubin a prohlédnout si podzemní důlní 
pracoviště. Odpoledne prohlídka malebného městeč-
ka Caerphilly s jedním z největších středověkých hradů 
v západní Evropě. Návrat na místo ubytování, večeře.
6. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu návštěva 
Britského muzea, případně Covent Garden. Poté přejezd 
lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd zpět do republiky.
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	 Swansea – druhé největší město Walesu, prohlídka 

National Waterfront Museum s rozmanitou sbírkou 
zabývající se historií Walesu a jeho průmyslu, odpo-
ledne poloostrov Gower se zátokami, útesy, procház-
ka letoviskem Mumbles nebo zastávka na Rhossili 
s útesy a krásnými plážemi 

•	Brecon Beacon National Park – návštěva národního 
parku s prohlídkou jeskyní Dan-yr-ogof, objevených 
v roce 1912 

Chester a 
severní Wales

Jižní Wales
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Ukázkový program 9denního zájezdu do 
Edinburghu a okolí:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Velké Británie, celodenní pro-
hlídka Oxfordu – kolejí, kaplí a zahrad, návštěva býva-
lého vězení Oxford Castle nebo Christ Church College 
a katedrály, návštěva Ashmolean Museum s histo-
rickými sbírkami nebo etnografickkého Pitt-Rivers 
Museum. Večer ubytování v mládežnickém hotelu. 
3. den: Snídaně v hotelu, přejezd do Skotska, návště-
va Jedburgh nebo Melrose Abbey, dle času zastávka 
v Roslinu, prohlídka Rosslyn Chapel. Ve večerních 
hodinách příjezd do Edinburghu, setkání s hostitel-
skými rodinami, večeře.
4. den: Snídaně v rodinách, dopoledne výlet do 
St Andrews – prohlídka nejstaršího univerzitního 
města s katedrálou a hradem z 12. století. Odpoledne 
výstup k Wallace Monumentu s rozhlednou s výhle-
dem na historické město, přejezd do Stirlingu, návště-
va Stirling Castle, kde trávila své dětství skotská 
královna Marie. Návrat do rodin, večeře.
5. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do skot-
ských Highlands – cesta do Fort Augustus k jezeru 
Loch Ness, vyjížďka lodí po jezeře, dále přejezd do 
podhorského městečka Fort William s výhledem na 
nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis, poté průjezd 
plačícím údolím Glencoe. Návrat do hostitelských 
rodin, večeře.

6. den: Snídaně v rodinách. Jízda lodí na Falkirk 
Wheel, ojedinělý technický vynález - rotační výtah pro 
lodě, poté přejezd do Glasgow – Glasgow Cathedral, 
Provand‘s Lordship, Willow Tea Room, Glasgow 
School of Art, dle zájmu návštěva některého z čet-
ných muzeí a galerií, dle času osobní volno a nákupy 
v centru. Návrat do rodin, večeře.
7. den: Snídaně v rodinách, celodenní prohlídka 
Edinburghu – procházka historickým jádrem města, 
návštěva Edinburgh Castle – historického hradu 
z 11. st., sídla skotských králů, prohlídka koruno-
vačních klenotů a Stone of Destiny. Procházka po 
Královské míli – výstup na Camera Obscura, pro-
cházka ke královskému sídlu Marie Stuartovny 
Palace of Holyrood. Noční přejezd do Londýna. 
8. den: Brzo ráno snídaně a odjezd do Londýna. 
Celodenní pěší prohlídka města – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, dle zájmu 
návštěva Britského muzea, případně Covent Garden. 
Poté přejezd lodičkou/metrem k O2 areně a odjezd 
zpět do republiky.
9. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.
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Cena pobytu

9 dní/4 noci v HF + 1 noc YHA od 11 290 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7, 8 i 10 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/4 noci v HF + 1 noc YHA od 9 600 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7dní/4noci v HF od 9 400 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 8 denní pobyt.
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Ukázkový program 8denního zájezdu do 
Edinburghu a okolí:
1. den: Odjezd z ČR/SR z místa dle vašeho výběru.
2. den: Příjezd do Amsterdamu, pěší prohlídka 
města – Oude Kerk, Nieuw Markt, kolem kaná-
lu Singel, Begijnhof, Westerkerk, třída Damrak, 
staré centrum - náměstí Dam s Královským palá-
cem. Odpoledne přesun k trajektu, večerní pře-
jezd trajektem do Newcastlu. 
3. den: Ráno příjezd do Newcastlu, přejezd do 
Skotska, návštěva Melrose Abbey, prohlídka 
Abbotsford House, domu známého skotského spi-
sovatele sira Waltera Scotta, přejezd do Roslinu, 
prohlídka Rosslyn Chapel. Ve večerních hodinách 
příjezd do Edinburghu, setkání s hostitelskými 
rodinami, večeře. 
4. den: Snídaně v rodinách, dopoledne výlet do 
St Andrews – prohlídka nejstaršího univerzitní-
ho města s kated rálou a hradem z 12. století. 
Odpoledne výstup k Wallace Monumentu s roz-
hlednou s výhledem na historické město, přejezd 
do Stirlingu, návštěva Stirling Castle, kde trávila 
své dětství skotská královna Marie. Návrat do 
rodin, večeře.
5. den: Snídaně v rodině, celodenní výlet do 
skotských Highlands – cesta do Fort Augustus 
k jezeru Loch Ness, vyjížďka lodí po jezeře, dále 
přejezd do podhorského městečka Fort William 
s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben 
Nevis, poté průjezd plačícím údolím Glencoe. 

Návrat do hostitelských rodin, večeře.
6. den: Snídaně v rodinách, celodenní prohlíd-
ka Edinburghu – procházka historickým jádrem 
města, návštěva Edinburgh Castle – historického 
hradu z 11. st., sídla skotských králů, prohlíd-
ka korunovačních klenotů a Stone of Destiny. 
Procházka po Královské míli – výstup na Camera 
Obscura, procházka ke královskému sídlu Marie 
Stuartovny Palace of Holyrood. Noční přejezd do 
Londýna. 
7. den: Snídaně, dopoledne návštěva Alnwick 
Castle, hradu, kde se natáčel Harry Potter, 
a zahrad, které vytvořil známý zahradní architekt 
Capability Brown. Odjezd do Newcastlu, plavba 
trajektem do Amsterdamu.
8. den: Návrat do ČR/SR na místo, které určíte.

Alternativní nabídka:
•	Falkirk Wheel – originální rotační lodní výtah 

mezi Forth & Clyde a Union Canal, možnost 
projížďky lodičkou, návštěva největšího města 
Skotska Glasgow

•	Abbotsford House – dům známého skotské-
ho spisovatele sira Waltera Scotta, Botanické 
zahrady v Edinburghu a opatství Melrose Abbey

Edinburgh s Amsterdamem 
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Ukázkový program 10denního zájezdu do Irska: 
1. den: Odjezd z ČR/SR z vámi vybraného místa
2. den:  Ráno příjezd do Velké Británie, přejezd do 
Bristolu, prohlídka centra města, návštěva SS Great 
Britain nebo Bristol, možnost osobního volna, poté uby-
tování v mládežnickém hostelu.
3. den: Snídaně v hostelu, přejezd do Cardiffu, návštěva 
Cardiff Castle, možnost procházky v Civic Centre nebo 
v moderní části města Cardiff Bay, případně návště-
va Cardiff Stadium. Odpoledne trajekt Pembroke – 
Rosslare, ubytování v mládežnickém hostelu. 
4. den: Snídaně v hostelu, dopoledne prohlídka klášte-
ra Glendalough a procházka přírodou v jeho okolí, poté 
přejezd a návštěva Rock of Cashel – impozantní zříceni-
ně hradu a katedrály na vápencovém pahorku, bývalém 
sídle keltských králů. Přejezd na místo ubytování.
5. den: Snídaně v hostelu, dopoledne návštěva Bunratty 
Castle and Folk Village, následně přejezd na Cliffs of 
Moher, poté procházka v Burren National Park se zastáv-
kou u dolmenu Poulnabrone, ubytování v hostelu.
6. den: Snídaně v hostelu, dopoledne prohlídka neofi-
ciálního hlavního města západu Galway, odpoledne pře-
jezd do Dublinu, zastávka u Clonmacnoise, ubytování 
v mládežnickém hostelu.
7. den: Snídaně v hostelu, výlet na Newgrange, zastávka 
v městečku Trim se zbytky největšího anglonormanského 
hradu v Irsku, poté prohlídka jedné z nejslavnějších histo-
rických a mytických lokalit – Hill of Tara, dle času zastáv-
ka na poloostrově Howth nebo v Monasterboice, návrat 
na místo ubytování.
8. den: Snídaně v hostelu, celodenní prohlídka Dublinu – 
procházka centrem města – Temple Bar, Trinity College, 
Christ Church Cathedral a Dublinia. Přejezd trajektem do 
Anglie a noční přejezd do Londýna.
9. den: Brzy ráno příjezd do Londýna, celodenní pro-
hlídka města – program upravíme dle vašich přání. 
V podvečerních hodinách odjezd na trajekt do Francie, 
cesta domů.
10. den: Návrat do republiky, na stejné místo jako při 
odjezdu.

Alternativní nabídka:
•	Cork – procházka druhým největším irským městem 

zvaným „Rebel City“
•	Malahide Castle – jeden z nejkrásnějších irských 

hradů
•	Blarney Castle – známý pro svůj stavební kámen
•	Další den v Dublinu – možnost návštěvy pivovaru 

Guinness nebo Jameson Destillery

Ukázkový program 6denního zájezdu do Irska: 
1. den: Odlet do Dublinu. Na letišti setkání s místním 
koordinátorem. Transfer z letiště, ubytování, večeře 
v hostelu.
2. den: Ráno snídaně, celodenní prohlídka Dublinu – 
procházka centrem města – Temple Bar, Trinity College, 
Christ Church Cathedral a Dublinia – expozice pojedná-
vající o historii města a jeho rozvoji. V odpoledních hodi-
nách volný čas a podvečerní program s irskou hudbou. 
Večeře v hostelu.
3. den: Snídaně v hostelu. Návštěva historických ruin 
kostelů a velkých křížů Monasterboice, osobní volno 
v Galway. Večerní aktivity v Galway, přejezd do hostelu, 
večeře.
4. den: Snídaně v hostelu, výlet do Ailwee Caves – 
jedinečného jeskynního systému, dále návštěva Birds 
of Prey Centre – centrum s přehlídkou dravců. Přejezd 
k Cliffs of Moher – jedny z nejvyšších útesů v Evropě, 
kde byla natáčena jedna scéna z Harryho Pottera. 
Příjezd na místo ubytování, večeře.
5. den: Snídaně v hostelu, návštěva Bunratty Folk 
Parku – jedinečného projektu, kdy se ocitnete uprostřed 
středověké vesnice s hradem, můžete tu také sledovat 
původní výrobu másla nebo pečení tradičního chleba. 
Odpoledne přejezd do Dublinu, ubytování v mládežnic-
kém hostelu.
6. den: Snídaně v hostelu, odjezd na letiště, přílet zpět.

Irsko Irsko - letecky

Cena zahrnuje (cena platí zpravidla pro studenty do 17 let)

•	dopravu	v	Irsku	–	transfery	z	letiště,	autobusovou	dopravu

•	ubytování	v	hostelech

•	plnou	penzi	(5	snídaní,	4	obědy	a	5	večeří)

•	služby	a	asistenci	místního	organizátora

•	výlety	na	zajímavá	místa

•	vstupné	do	památek

•	anglického	průvodce

•	uvítací	balíček	–	informace	o	Irsku

•	pojištění	účastníků	hromadného	zájezdu	(str.	9)	

•	pojištění	na	storno	

•	pojištění	léčebných	výloh	v	zahraničí	

•	1	místo	pro	pedagoga,	pro	skupinky	21	a	více	(nevztahuje	se	na

    letenku)

Cena nezahrnuje

•	transfer	na/z	letiště	v	ČR	či	SR

•	českého	průvodce	STUDENT	AGENCY

•	letenku	+	storno	pojištění	letenky

Cena pobytu

8 dní/4 noci v HF od 8 120 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7, 9 i 10 denní pobyt.

Cena pobytu

10 dní/6 nocí  (5 x hotel, 1 x YHA) od 13 250 Kč

Cena pobytu

6 dní/5 nocí od 14 650 Kč
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Paříž

Ukázkový program 5denního zájezdu do Paříže:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte. 
2. den: Celodenní prohlídka Paříže – výstup na 
Eiffelovu věž, náměstí Svornosti, návštěva Louvru, 
Rue de Rivoli – obchodní třída, St. Chapelle, Justiční 
palác, Notre-Dame, Latinská čtvrť. Příjezd na místo 
ubytování. 
3. den: Snídaně v hotelu, dopoledne výlet do moder-
ní čtvrti La Défense, cesta kolem Vítězného oblou-
ku, odpoledne prohlídka čtvrti Montmartre (bazilika 
Sacré Coeur, náměstí malířů), večer projížďka lodí 
po Seině. Návrat na místo ubytování. 
4. den: Snídaně v hotelu, celodenní prohlídka Paříže 
– návštěva Muzea d’Orsay, Invalidovny, cesta met-
rem na náměstí Bastily, procházky čtvrtí Marais – 
Place des Voges, Židovská čtvrť, Centre G. Pompidou. 
Ve večerních hodinách odjezd z Paříže zpět do repub-
liky. 
5. den: Návrat do České/Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	Versailles – prohlídka paláce, procházka zahra-

dami k palácům Grand Trianon, Petit Trianon, ves-
nička Hameau

•	Disneyland Paris – den plný zábavy v parku inspi-
rovaném kalifornským Magic Kingdom

•	Remeš + Épernay – dopoledne výlet do Remeše, 
návštěva gotické katedrály Notre-Dame, která byla 
svědkem korunovací francouzských králů, pro-
cházka městem. Odpoledne přejezd do Épernay, 
které se proslavilo výrobou pravého šampaňské-
ho. Procházka po Route de Champagne

Ukázkový program 6denního zájezdu do 
Bruselu, Paříže a Strasbourgu:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky 
z místa, které určíte. 
2. den: Ráno příjezd do Bruselu – Grand Place, 
katedrála St Michel, Manneken Pis – symbol 
města, případně prohlídka sídla Evropské unie, 
odpoledne odjezd směrem k Paříži. Nocleh v F1. 
3. den: Snídaně v F1, odjezd do Paříže, pro-
hlídka města – výstup na Eiffelovu věž, náměs-
tí Svornosti, prohlídka Louvru, Rue de Rivoli 
– obchodní třída, St Chapelle, Justiční palác, 
Notre-Dame, Latinská čtvrť. Noc v F1.  
4. den: Snídaně v F1, prohlídka Paříže – náměs-
tí Bastily, procházka čtvrtí Marais – Place des 
Voges, Židovská čtvrť, Centre G. Pompidou, 
odpoledne odjezd z Paříže do Strasbourgu. Noc 
v F1.
5. den: Snídaně v F1, celodenní prohlíd-
ka Strasbourgu – města zvaného „křižovatka 
Evropy“ – a případně prohlídka Evropského par-
lamentu, katedrála Notre-Dame, most Ponts-
Couverts, čtvrť Petite France, možnost projížď-
ky na člunech po kanálech, večer odjezd zpět 
do republiky.
6. den: V ranních hodinách příjezd do České/ 
Slovenské republiky.

Alternativní nabídka:
•	v Paříži výlet do moderní čtvrti La Défense, 

prohlídka čtvrti Montmartre (bazilika Sacré 
Coeur, náměstí malířů), projížďka lodí 
po Seině, návštěva Muzea d’Orsay nebo 
Invalidovny

Paříž a města 
Evropského parlamentu
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Ukázkový program 6denního zájezdu do Provence: 
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte.
2. den: Ráno příjezd do Avignonu. Prohlídka historic-
kého města – návštěva Papežského paláce (Palais 
des Papes) či Pont St. Bénézet (zčásti dochovaný 
most z 12. století, známý jako Pont d‘Avignon). Nocleh 
v Avignonu. 
3. den: Ráno snídaně, zastávka u mostu Pont du Gard 
(nejlépe dochovaný římský akvadukt). Prohlídka his-
torické části města Nimes – amfiteátr Les Arénes, 
Castellum (sem v minulosti směřovala voda tekoucí 
z akvaduktu Pont du Gard), Maison Carrée (Čtyřhranný 
dům – římský chrám), Carré d‘Art (kontroverzní umělec-
ký komplex). Nocleh v Nîmes. 
4. den: Ráno snídaně, návštěva města Arles – římský 
amfiteátr, římské divadlo, Konstantinovy lázně, výlet 
do oblasti Camargue – území plného bažin, pastvin, 
dun a slanisek, návštěva cikánského poutního místa 
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, procházka podél moře. 
Nocleh v Marseille. 

5. den: Po snídani celodenní prohlídka Marseille – 
návštěva starého přístavu (Vieux Port) či baziliky Notre-
Dame de la Garde, případně výlet lodí na ostrov If 
s pevností, známou z románu A. Dumase Hrabě Monte 
Christo. Večer odjezd domů. 
6. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	Nice – prohlídka staré Nice, katedrála, anglická pro-

menáda, hradní návrší s vyhlídkou na město, mož-
nost návštěvy Muzea moderního umění: expozice 
Henriho Matisse či Muzea Marca Chagalla 

Ukázkový program 7denního zájezdu:
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, 
které určíte. 
2. den: Ráno příjezd do Paříže, celodenní pěší pro-
hlídka Paříže – Eiffelova věž, náměstí Svornosti, 
návště va Louvru, St. Chapelle, Justiční palác, Notre 
Dame, Latinská čtvrť, večer ubytování v hotelu. 
3. den: Snídaně v hotelu, přejezd do Rouenu, hlavní-
ho města Normandie – procházka jedním z nejstar-
ších francouzských měst, dějištěm soudu a popravy 
Johanky z Arku, cesta podél Květinového pobřeží, 
zastávka na Utah a Omaha Beach – místa vylodě-
ní spojenců v Normandii, možnost návštěvy Muzea 
výsadkářských oddílů. Večer příjezd na místo uby-
tování. 
4. den: Snídaně v hotelu, dopoledne strávené na 
ostrůvku Mont-St-Michel, prohlídka opatství a ostro-
va, zastávka v korzárském městě St. Malo, případně 
v městečku Josselin, jehož dominantou je středově-
ký hrad patřící rodině Rohanů. Večer příjezd na místo 
ubytování. 
5. den: Snídaně v hotelu, dopoledne návštěva jed-
noho z největších nalezišť pravěkých památek na 
světě, Carnacu (téměř 3 000 menhirů), odpoled-
ne prohlídka historického města Rennes – hlavního 
střediska Bretaně, večer příjezd na místo ubytování. 
6. den: Snídaně v hotelu, celodenní pěší prohlídka 
Paříže (případně s využitím metra) – náměstí Bastily, 
procházka čtvrtí Marais, obchodní třída Rue de 
Rivoli, Židovská čtvrť, kulturní centrum G. Pompidou, 
odpoledne prohlídka čtvrti Montmartre (bazilika 
Sacré Coeure, náměstí malířů), večer odjezd z Paříže.
7. den: Návrat do České/Slovenské republiky. 

Alternativní nabídka:
•	 Les Andelys – nad tímto městečkem se vypíná 

zřícenina hradu, který postavil Richard Lví srdce, 
Giverny – vesnička, ve které žil a pracoval impre-
sionistický malíř Claude Monet, zastávka v městě 
Evreux, s nádhernou gotickou katedrálou 

Normandie 
a Bretaň

Provence

Cena pobytu

5 dní/2 noci v F1 od 5 150 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 6, 7, 8 a 9 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v F1 od 6 060 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7, 8 a 9 denní pobyt.

Cena pobytu

6 dní/3 noci v F1 od 6 190 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 7 a 8 denní pobyt.

Cena pobytu

7 dní/4 noci v F1 od 7 070 Kč

Rádi Vám připravíme nabídku i na 6 a 8 denní pobyt.
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Příklad 3denního programu zájezdu do Berlína:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z České/ 
Slovenské republiky, z místa, které určíte. Odpoledne 
příjezd do Berlína. Prohlídka bývalé východní části 
města – Alexanderplatz, vyhlídka z televizní věže 
Fernsehturm (vysoká 365 metrů), Dóm, Muzejní ost-
rov, možná návštěva některého z muzeí (Egyptské 
muzeum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum, 
Bodemmuseum), Humboldtova univerzita, Unter den 
Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, nové vládní 
budovy. Večer příjezd na místo ubytování.
2. den: Snídaně, dopoledne návštěva Postupimi 
– bývalého palácového sídla pruské říše, barok-
ní paláce a krásný park Sanssouci, zámek 
Cecilienhof – místo podpisu Postupimské dohody, 
Alexandrowka – ruská kolonie s vyřezávanými dřevě-
nými sruby, Holandská čtvrť, kostel sv. Petra a Pavla, 
Nikolaikirche, Altes Rathaus – staroměstská radni-
ce, návrat na místo ubytování.
3. den: Snídaně. Dopoledne zastávka v Míšni – 
malebném historickém městečku, které se stalo svě-
tově proslulým výrobou porcelánu, nebo prohlídka 
Drážďan – Frauenkirche (připomínka událostí 2. svě-
tové války), Brühlské terasy, proslulá barokní stavba 
Zwinger a Obrazárna, Semperova opera, dále mož-
nost návštěvy muzea Karla Maye nebo romantické-
ho zámku Moritzburg. K večeru odjezd zpět do ČR. 
Návrat ve večerních hodinách na stejné místo jako 
při odjezdu.

Alternativní nabídka:
Prohlídka západní části Berlína – návšteva barokní-
ho skvostu Charlottenburg, s přilehlými anglickými 
zahradami. Poté přejezd k Olympijskému stadionu, 
který byl postaven pro olympiské hry 1936, které tak 
nechvalně vstoupily do dějin světa. V odpoledních 
hodinách prohlídka zbytků Berlínské zdi a návštěva 
muzea zdi na Check point Charlie, Potsdamer Platz 
se svou moderní evropskou architekturou, poté osob-
ní volno, možnost nákupů v Europa-Center. 

Příklad 3denního programu zájezdu do Salzburgu 
a Vídně:
1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z místa, 
které zvolíte, do Salzburgu – prohlídka města 
– Kapitulní náměstí s dvorskou kašnou a arci-
biskupskou rezidencí, dominanta města – Dóm 
s mohutnou kopulí, Nová rezidence s věží a zvon-
kohrou, prohlídka Mozartova náměstí s pomníkem 
W. A. Mozarta, Obilní ulice s Mozartovým rodným 
domem, Stará radnice, kostel Nejsvětější Trojice, 
dále sídlo Akademie hudby a výtvarných umění, 
zámek Mirabell – barokní zámek s terasami, kašna-
mi a barokní výzdobou, přírodní divadlo, ptačí dům, 
zámecká kaple. Dále Hellbrunn – rozsáhlé zahrady, 
vodní hry s mechanickým divadlem se 113 figurka-
mi, prohlídka Kamenného divadla. Večer příjezd na 
místo ubytování.
2. den: Snídaně, dopoledne návštěva pevnos-
ti Hohensalzburg – výška 120 m nad městem, 
lanovka, Salzburský býk – velké mechanické var-
hany z roku 1502, gotické interiéry, Reinerovo 
muzeum. Odpoledne výlet do Hallstattu – jednoho 
z nejkrásnějších městeček Solné komory, návště-
va Hallstattských solných dolů, procházka kolem 
Hallstätter See. Návrat na místo ubytování.
3. den: Snídaně, odjezd do Vídně – prohlídka města: 
zámek Belveder, kostel sv. Karla Boromejského, 
opera, chrám sv. Štěpána, císařský palác Hofburg, 
možnost procházky na náměstí Marie Terezie 
(Kunsthistorisches a Naturhistorisches Museum) 
nebo dále přes Volksgarten k parlamentu a radni-
ci. Dle zájmu osobní volno v zábavním parku Prátr 
nebo nákupy na Mariahilfer Strasse. Večer odjezd 
zpět do ČR/SR. 

Německo Rakousko
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Krátkodobé zájezdy mohou být jednodenní či dvou-
denní a je možné je zorganizovat kdykoliv během 
školního roku. Díky velmi výhodným cenám jsou 
dostupné pro každého. Velmi oblíbenými se staly 
zájezdy do německých a rakouských měst v době 
adventu. Můžete se s námi vydat za zábavou 
(Legoland, Tropical Island), za historickými skvosty 
(Vídeň, Drážďany) nebo za poznáním nedávné minu-
losti (Mauthausen, Osvětim).

V ceně krátkodobých zájedů je zahrnuta doprava, 
ubytování (v případě dvoudenních zájezdů), pojištění 
účastníků hromadného zájezdu a služby průvodce.

Doprava
Doprava je zajištěna luxusním zájezdovým auto-
busem zahraniční výroby, který bude přistaven na 
místo, které určíte.

Ubytování 
Pokud si vyberete dvoudenní variantu zájezdu, zajistíme 
pro vás ubytování v mládežnickém hotelu se snídaní.

Pojištění
Pojištění účastníků hromadného zájezdu je sjedná-
váno u pojišťovny Allianz a obsahuje pojištění léčeb-
ných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění 
zavazadel, odpovědnosti a doplňkové a asistenční 
služby. Ceny nezahrnují pojištění na storno, které je 
možné sjednat za příplatek.

Průvodce 
Po celou dobu zájezdu skupinu doprovází kvalifikova-
ný průvodce, na kterého se můžete obracet se svými 
dotazy a připomínkami. 

Ukázkový program 2denního zájezdu do Vídně: 
1. den: V dopoledních hodinách příjezd do Vídně, 
pěší prohlídka centra – palác Belveder, procház-
ka zahra dami, kostel sv. Karla Boromejského, 
Kärtnerstrasse, Státní opera, Stephansdom, 
Hofburg (někdejší sídlo slavných Habsburků), galerie 
Albertina, náměstí Marie Terezie – možnost návště-
vy některého z muzeí (Kunsthistorisches Museum, 
Naturhistorisches Museum), budova parlamentu 
a Nová radnice. Večer příjezd na místo ubytování.
2. den: Snídaně v hotelu. Prohlídka zámku 
Schönbrunn – bývalého letního sídla císařovny Sissi, 
zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, 
procházka rozlehlými zámeckými zahradami, mož-
nost návštěvy nejstarší zoologické zahrady na světě 
nebo přírodního bludiště. Možnost osobního volna 
v centru Vídně. Ve večerních hodinách návrat do 
ČR/SR.

Alternativní program:  
•	Hundertwasserhaus – návštěva kontroverzní budo-

vy slavného rakouského architekta 
•	Haus der Musik – moderní interaktivní muzeum 

věnované jedné velké vídeňské vášni – hudbě 
•	Albertina – návštěva známé galerie 
•	Prater – volný čas v jednom z nejslavnějších zábav-

ních parků v Evropě 
•	Carnuntum – starověký římský legionářský tábor, 

který je součástí dnešního archeoparku 

Krátkodobé zájezdy Vídeň

Cena pobytu

3 dny/2 noci – se snídaní od 3 330 Kč

Cena pobytu

3 dny/2 noci  od 3 250 Kč

Cena pobytu

Z BRNA 

1 den – do 15 let včetně od 530 Kč

Cena pobytu

Z PRAHY 

1 den – do 15 let včetně od 790 Kč
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Ukázka 1denního zájezdu do Drážďan:
V brzkých ranních hodinách odjezd z České repub-
liky, dopoledne příjezd do Drážďan. Pěší prohlíd-
ka starého města, kterému se říká Florencie na 
Labi – Frauenkirche (možnost vystoupat na kopuli 
a pokochat se pohledem na Drážďany z ptačí per-
spektivy), komplex Residenzschloss, střežící slav-
nou pokladnici Grünes Gewölbe, barokní skvost 
palác Zwinger, Hofkirche, Fürstenzug (obraz slo-
žený z porcelánových kousků – největší na světě), 
Semperova opera, procházka podél Brühlsche 
Terrasse k budově Albertina. Návrat do ČR v pozd-
ních večerních hodinách.

Alternativní program:
•	návštěva zámku Moritzburg, proslaveného natá-

čením pohádky Tři oříšky pro Popelku
•	prohlídka Míšně – malebného historického měs-

tečka, které proslulo výrobou porcelánu

Ukázkový program 2denního zájezdu do Osvětimi 
a Krakova: 
1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky, pro-
hlídka rozsáhlého areálu bývalého koncentračního 
tábora Auschwitz a Birkenau s místním průvodcem, 
dle času a zájmu možnost prohlídky města Osvětim. 
Večer příjezd na místo ubytování. 
2. den:  Snídaně v hotelu, prohlídka Krakova – hradní 
návrší Wawel s katedrálou, Rynek – hlavní náměstí 
lemováno starými domy, paláci, gotickým kostelem 
Panny Marie, tržnice Sukiennice, Collegium Maius 
(Jagellonská univerzita). Večer návrat do republiky.

Alternativní program:  
•	Vělička – prohlídka královských solných dolů, 

v provozu nepřetržitě od 13. století, historické sochy 
vytvořené ze soli, klenuté síně, kaple, podzemní 
jezero, výstava přibližující historii těžby soli. 

Osvětim a KrakovDrážďany
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Znalost cizího jazyka je dnes už samozřejmostí. 
Pobyt v zahraničí je k prolomení první bariéry či efek-
tivního zdokonalení jazyka ideální. Pokud jste se tedy 
i vy rozhodli vyslat svého potomka na zkušenou do 
zahraničí, jsme tady pro vás, abychom vám poradili  
a doporučili nejvhodnější oblast a typ zájezdu.

Individuální pobyt nebo pobyt s delegátem?
Ve své podstatě jsou oba typy totožné, účastník 
pobytu vždy studuje ve třídě mezinárodního složení  
a účastní se aktivit spolu s ostatními studenty z celé-
ho světa. I když je na pobytu přítomen delegát, 
výuka i organizace volného času je na zodpovědnosti 
partnerské zahraniční školy. Zástupce naší agentury 
je zde, aby pomohl během cesty a v průběhu pobytu 
v situacích, v nichž si děti nemusí vědět rady.

Pobyt s delegátem
•	student je součástí skupiny
•	doprovod česky /slovensky hovořícího zástupce 

STUDENT AGENCY
•	doporučujeme začátečníkům v jazyce
•	 vhodné pro studenty, kteří cestují poprvé
•	 ideální pro mladší děti
•	pevně dané termíny a délka pobytu 
•	mezinárodní prostředí s vyšším procentem Čechů 

a Slováků

Individuální pobyt
•	student cestuje i studuje individuálně
•	bez česky/slovensky hovořícího zástupce na místě 

pobytu
•	 vhodný pro zkušenější studenty
•	 ideální pro starší děti a mládežníky
•	očekávaná samostatnost a zodpovědnost
•	 flexibilní nástupy
•	 volitelná délka pobytu

Kurz
Intenzita kurzu u pobytů pro děti a mládež je vše-
obecně nižší než u kurzů pro dospělé. Naprostá 
většina škol nabízí 20 lekcí týdně (à 45 minut) od 
pondělí do pátku, ve výjimečných případech probíhá 
vyučování v jiných časových rozmezích – vždy je však 
dodržen daný počet hodin.

Pokud je vaše dítě motivované, doporučujeme 
pobyt na Maltě, v Londýně, Brightonu, Ilfracombe, 
Haileybury či ve Vídni, kde je nabízena i intenzivnější 
forma výuky.

Ubytování
Hostitelské rodiny – tento typ ubytování je výborný 
k aktivní konverzaci i mimo školu a navíc umožňuje 
poznat zvyky a tradice země. Je vhodný pro starší 
studenty, kteří zvládnou cestu do školy a zpět po 
odpoledních aktivitách samostatně. 

Studentské rezidence – jsou dvojího typu. Ubytování 
v areálu školy je velice populární mezi mladšími stu-
denty, a to z jednoho prostého důvodu: děti jsou 
neustále pohromadě, tráví spolu veškerý volný čas  
a nemají příležitost si stýskat nebo se trápit myšlen-
kami na domov. Studentům se dostává po 24 hodin 
kompletního servisu pokud jde o dozor a pozornost. 
Druhý typ ubytování – rezidence mimo školní budovu 
– poskytuje více volnosti a nezávislosti. 

Program pro volný čas
Každá škola připravuje pro své studenty nabitý pro-
gram pro volný čas. Nabídka je široká a všestranná, 
každý si z ní určitě vybere. Od pondělí do pátku 
v odpoledním programu nechybějí sportovní aktivity, 
návštěvy zábavních parků, nákupy nebo, pokud jste 
v přímořském městě, opalování na pláži a koupání 
v moři. Ale den ještě nekončí, a proto se mohou 
studenti ve večerních hodinách účastnit oblíbených 
diskoték školy, grilování, zpívání při karaoke. 
O víkendech jsou organizovány celodenní akce  
a výlety k poznávání okolí. Rádi vám doporučíme 
školu se sportovním programem nebo školu, která se 
orientuje spíše na výlety po okolí.

Více informací o kurzech pro děti a mládež naleznete ve 
speciálním katalogu.

Jazykové pobyty pro děti a mládež

•	 zdokonalení se v cizí řeči
•	 setkání s novými přáteli  

z celého světa
•	 zkušenost a zážitky na celý život
•	poznání odlišné kultury
•	prázdniny trochu jinak
•	 získání sebevědomí
•	 investice do budoucnosti

Cena pobytu

1 den – do 15 let včetně  od 520 Kč

* Pro kratší i delší zájezdy program a cena  
dle individuálních požadavků 

Cena pobytu

Z BRNA 

1 den od 790 Kč

Cena pobytu

Z PRAHY 

2 dny/1 noc v mládežnickém hotelu od 1 990 Kč
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Všeobecné smluvní podmínky
společnosti STUDENT AGENCY, k.s. 
8. PODMÍNKY OBSTARÁNÍ ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
8.1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při obstarání školních 
zájezdů ve smyslu ustanovení § 2521 a násl. OZ, jež jsou organizovány pro skupiny 
nejméně 40 platících osob (studentů). Dosažení tohoto počtu je ve smyslu § 2528 
odst. 1 OZ podmínkou uskutečnění školního zájezdu.
8.2. SA je pořadatelem školních zájezdů objednaných klientem (organizující školou/
pedagogem) na základě smlouvy o zajištění školního zájezdu („smlouva o školním 
zájezdu“). 
8.3. Uzavřením smlouvy o školním zájezdu se SA zavazuje pro klienta obstarat 
školní zájezd v termínu, délce, místě a standardu vymezených ve smlouvě o školním 
zájezdu (doprava, ubytování v hostitelských rodinách, pojištění, stravování a zajištění 
výuky), a klient se zavazuje zaplatit za obstarání školního zájezdu sjednanou cenu.
8.4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že školní zájezd bude uskutečněn 
pouze tehdy, je-li naplněna kapacita zájezdu, tj. minimálně 40 plně platících osob 
(studentů). V případě, že kapacita zájezdu není naplněna, je SA v souladu s § 2528 
odst. 1 OZ oprávněna zájezd zrušit a informovat o tom klienta písemně bez zbyteč-
ného odkladu. SA je v takovém případě povinna vrátit klientem zaplacenou zálohu 
či cenu školního zájezdu bez zbytečného odkladu, po uplatnění storno podmínek 
specifikovaných v bodě 9.26.
8.5. Klient je oprávněn trvat na zajištění školního zájezdu i v případě nenaplnění 
kapacity, tj. při počtu studentů menším než 40 osob za podmínky, že uhradí celkovou 
cenu odpovídající čtyřiceti plně platícím osobám, čímž dojde k navýšení ceny za 
jednoho studenta. 
8.6. Klient bere na vědomí a souhlasí, že: 
a) do doby před podpisem smlouvy o školním zájezdu a uhrazením faktury jsou 
veškeré rezervace pouze předběžné. Závazné rezervace provádí SA u svých partnerů 
až na základě podepsané smlouvy o školním zájezdu a uhrazené faktury;
b) v případě zrušení školního zájezdu z důvodu nenaplnění kapacity mu nevzniká 
nárok na jakékoli plnění od SA, bez ohledu na dobu zrušení školního zájezdu;
c) na 40-45 plně platících osob poskytuje SA tři místa zdarma pro pedagogy (v přípa-
dě menších skupinek na každých 15 studentů 1 místo zdarma) a služby průvodce 
ve standardu objednaném klientem, za podmínky součinnosti pedagogů dle pokynů 
pro pedagogický dozor při přípravě a v průběhu školního zájezdu;
d) ubytováním v hostitelské rodině se rozumí ubytování v soukromí, přičemž hostitel-
skou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba;
e) výběr vhodných hostitelských rodin a zajištění pojištění provádí SA na základě 
seznamů cestujících osob (studentů a pedagogů), které je SA povinen poskytnout 
klient (organizující škola/pedagog). SA dbá ochrany osobních dat na základě povin-
ností uložených příslušnými právními předpisy;
f) ceny pobytů uvedené v katalogu a na webových stránkách provozovaných SA mají 
pouze informativní charakter a nejsou závazné. Závazná cena pobytu bude uvedena 
ve smlouvě o školním zájezdu, a to včetně příslušné DPH, s výhradou zakotvenou 
v bodě 9.19 písm. b) VOP; 
g) služby, které zahrnuje cena školního zájezdu, jsou specifikovány v cenové nabídce, 
která má platnost 1 měsíc, a následně jsou převzaty do smlouvy o školním zájezdu. 
h) klient nemá právo na poskytnutí slevy z ceny pobytu za dny, kdy výuka, je-li součás-
tí školního zájezdu, neprobíhá z důvodu státního nebo místního svátku.
i) fotografie použité v propagačních materiálech SA mají pouze ilustrativní charakter.
8.7. Uzavřená smlouva o školním zájezdu nahrazuje potvrzení školního zájezdu 
a obsahuje veškeré náležitosti podle § 2527 OZ. Liší-li se údaje uvedené ve smlouvě 
o školním zájezdu nebo v potvrzení o školním zájezdu (dále jen „smlouva o školním 
zájezdu“) od údajů uvedených v obecném popisu zájezdu nebo nabídkách SA 
v katalogu nebo na webových stránkách, platí a závazné jsou údaje uvedené ve 
smlouvě o školním zájezdu.
8.8. SA prohlašuje, že je cestovní kanceláří, jež má sjednáno pojištění záruky pro 
případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách pod-
nikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v účinném znění, 
o čemž vydá klientovi doklad současně s potvrzením školního zájezdu, resp. smlouvy 
o školním zájezdu.
8.9. Klient podpisem smlouvy o školním zájezdu potvrzuje, že:
a) údaje o cestujících na smlouvě o školním zájezdu jsou správné a zároveň kontro-
luje, že vyjmenované služby odpovídají objednávce. V případě nesrovnalosti je klient 
povinen SA bez odkladu informovat. Pokud klient smlouvu o školním zájezdu svým 
podpisem potvrdí, má se za to, že je vystavena v souladu s jeho požadavky;
b) se seznámil se všemi informacemi týkajícími se školního zájezdu, které mu byly 
poskytnuty ze strany SA nebo které jsou dostupné na webových stránkách SA;
c) mu byly současně s návrhem smlouvy poskytnuty Všeobecné smluvní podmín-
ky včetně storno podmínek a výše odstupného pro případ odstoupení klienta od 
smlouvy, a současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami podrobně seznámil, 
bez výhrady s nimi souhlasí a bere na vědomí, že tyto podmínky tvoří nedílnou 
součást smlouvy;
d) byl před uzavřením smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích, 
lhůtách pro jejich vyřízení a dále o zdravotních dokladech požadovaných pro cestu 
a pobyt;

e) mu byly před uzavřením smlouvy předány informace (ve formě katalogu, kata-
logového listu, dodatečné nabídky či jiným vhodným způsobem) s podrobným 
vymezením školního zájezdu, zejména ohledně ubytování, jeho polohy, dále druhu, 
charakteristiky a kategorie dopravního prostředku a údajů o trase cesty, způsobu 
a rozsahu stravování (pokud je součástí objednaných služeb) a formě a rozsahu 
výuky, případně ohledně dalších služeb, pokud jsou součástí školního zájezdu, a bere 
na vědomí, že tyto informace tvoří součást smlouvy o školním zájezdu;
f) mu byl předán doklad, který obsahuje informace o sjednaném pojištění záruky 
SA pro případ úpadku cestovní kanceláře, zejména označení pojišťovny, podmínky 
pojištění a způsob oznámení pojistné události;
g) že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění;
h) že splňuje podmínky pro účast na zájezdu, pokud byly stanoveny;
i) že disponuje dostatečnými finančními prostředky, aby řádně a včas splnil své 
závazky plynoucí ze smlouvy o školním zájezdu. 
8.10. SA je povinna být klientovi, resp. účastníkovi pobytu k dispozici na telefonu 
v rámci standardní pracovní doby pro řešení problémů, které případně v průběhu 
školního zájezdu nastanou. SA klientovi nabízí účast průvodce, který zastupuje 
pořadatele školního zájezdu a během školního zájezdu dbá na kvalitu a úplnost 
poskytované služby, tj. ubytování, výuku, stravování, výlety, řeší na místě připomínky 
a požadavky pedagogů a studentů, poskytuje jim potřebné informace a komunikuje 
za skupinu se zahraničními partnery.
8.11. Veškeré dokumenty potřebné pro realizaci školního zájezdu zajistí a bude 
mít u sebe v průběhu školního zájezdu průvodce, jenž je k dispozici pedagogům 
a studentům po celou dobu zájezdu. V případě, že jsou jakékoli z těchto dokumentů 
poskytnuty kontaktnímu pedagogovi, je tento povinen je neprodleně předávat stu-
dentům, resp. jejich zákonným zástupcům. 
8.12. SA informuje klienta:
a) na žádost klienta o průběhu zajišťování školního zájezdu, vždy ve lhůtě potřebné 
pro zjištění požadovaných informací;
b) v  případě potvrzení rezervace zajišťovaných služeb poskytovatelem těchto služeb 
bez zbytečného odkladu;
c) v případě nepotvrzení rezervace zajišťovaných služeb poskytovatelem těchto slu-
žeb bez zbytečného odkladu, nejpozději však sedm dní před plánovaným odjezdem 
na školní zájezd, to neplatí, je-li smlouva o školním zájezdu s klientem uzavřena 
v době kratší než sedm dní před plánovaným odjezdem na školní zájezd. V tako-
vém případě SA nabídne klientovi alternativní termín či školní zájezd jako takový. 
Pokud klient s navrhovanou alternativou nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy 
o školním zájezdu. SA je pak povinna vrátit klientovi již uhrazenou část ceny školního 
zájezdu.
8.13. SA je povinna sdělit klientovi před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízo-
vých požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, a dále požadavky na zdravotní doklady 
potřebné pro cestu a pobyt. 
8.14. Klient je povinen zejména:
a) spolupracovat na naplnění kapacity školního zájezdu a poskytnout SA potřebné 
údaje o cestujících osobách (studentech) za účelem zajištění vhodného ubytová-
ní a formy výuky, tj. zejména poskytnout SA včas podepsanou smlouvu, seznam 
pedagogů a studentů pro ubytování, přihlášky pro pedagogický doprovod a seznam 
pedagogů a studentů pro pojištění, čestné prohlášení klienta o trestní bezúhonnosti 
pedagogů doprovázejících studenty na školním zájezdě;
b) zajistit, aby studenty na školním zájezdu doprovázel jejich vlastní pedagogický 
dozor, a to vždy alespoň jedna dospělá osoba na 14 – 19 nezletilých studentů. 
Pedagogický dozor odpovídá za studenty během celého školního zájezdu, od odjez-
du z místa určení až do návratu tamtéž;
c) zajistit, aby pedagogové, kteří se zúčastní zájezdu, dodržovali Pokyny pro pedagogy 
(jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy) a podmínky, které jsou zde uvedeny, a aby seznámili 
studenty a jejich rodiče s Pokyny pro chování a bezpečnost studentů na zahraničním 
zájezdu (jež tvoří přílohu č. 2 smlouvy);
d) v dostatečném časovém předstihu, nejlépe však před provedením závazné objed-
návky zájezdu, u všech cestujících osob včetně dětí zkontrolovat platnost cestovních 
dokladů a zajistit splnění podmínek vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, 
které během zájezdu navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient 
bere na vědomí, že SA nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku 
odmítnutí vstupu jakékoli cestující osoby do země cílové nebo tranzitní destinace či 
odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace;
e) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza, pokud nejsou součástí zájezdu;
f) zajistit, aby všechny cestující osoby splňovaly zdravotní či jiné požadavky potřebné 
pro cestu či pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích;
g) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu 
i tranzit;
h) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které 
jsou stanoveny mezinárodní zdravotnické předpisy;
i) řídit se pokyny pořadatele školního zájezdu;
j) v průběhu školního zájezdu se chovat tak, aby neporušoval obecně závazné právní 
předpisy dané země, pravidla školního zájezdu stanovená pořadatelem, nezasaho-
val neoprávněně nebo nedůvodně do práv ostatních účastníků školního zájezdu, 
a aby nepoškozoval dobré jméno SA. 
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8.15. Klient je povinen uhradit cenu školního zájezdu ve lhůtách a výši stanovené ve 
smlouvě o školním zájezdu, a to na základě faktury vystavené SA. 
8.16. Klient se zavazuje zaplatit zálohu na objednaný školní zájezd ve výši minimálně 
25 %, a to do pěti pracovních dnů od obdržení smlouvy o školním zájezdu. Zbývající 
část smluvní ceny se klient zavazuje zaplatit šest týdnů před odjezdem. Za zaplacení 
ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou 
anebo den připsání platby na účet SA. Termíny pro platbu zálohy a doplatku ceny 
jsou pro klienta závazné a nese za ně plnou odpovědnost sám; SA neodpovídá za 
následky zpožděné platby ze strany klienta. 
8.17. SA je oprávněna stanovit splatnost tak, aby byla celková cena uhrazena před 
nástupem na školní zájezd. Jestliže je doba splatnosti kratší než tři dny, je SA povinna 
na to klienta upozornit.
8.18. V ceně školního zájezdu je zahrnuto kompletní pojištění zahrnující pojiště-
ní zavazadel, léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění storno poplatků (nevztahuje se na krátkodobé pobyty). Přesné informace 
k pojištění jsou nedílnou součástí informačního balíčku, který obdrží klient společně 
se závaznou přihláškou prostřednictvím organizujícího pedagoga. 
8.19. SA jako pořadatel zájezdu je oprávněna zvýšit cenu školního zájezdu z násle-
dujících důvodů:
a) zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu 
cena za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo platby spojené s dopravou, jako 
jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně školního zájezdu; 
b) v případě, že se kurz české koruny použitý pro stanovení ceny školního zájezdu ke 
dni vystavení doplatkové faktury zvýší o více než 10 % oproti dni vystavení smlouvy, 
je klient povinen SA doplatit vzniklý kurzový rozdíl v celé výši. V případě, že tak klient 
neučiní do doby splatnosti doplatkové faktury, je SA oprávněna od smlouvy o školním 
zájezdu odstoupit a klient je povinen uhradit storno poplatky pobytu dle těchto VOP. 
Odešle-li SA oznámení o zvýšení ceny klientovi později než dvacátý první den před 
zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.
8.20. V případě, že se kurz české koruny vůči použitý pro stanovení ceny školního 
zájezdu ke dni úhrady faktury sníží o více než 10 % oproti dni vystavení zálohové 
faktury, má klient právo na vrácení vzniklého kurzového rozdílu od SA.
8.21. Klient bere na vědomí a souhlasí, že: 
a) i po uzavření smlouvy o školním zájezdu může dojít ke změně (zvýšení) ceny 
školního zájezdu v případě, že cenu zvýší smluvní poskytovatelé obstarávaných 
služeb (zejména ubytování, stravování, výuka). V takovém případě má klient právo 
na potvrzení o takovém navýšení;
b) může dojít ke změnám termínů odjezdu a příjezdu. SA je povinna o těchto skuteč-
nostech klienta neprodleně informovat.
8.22. Je-li SA nucena z objektivních důvodů před zahájením školního zájezdu změnit 
podmínky smlouvy o školním zájezdu, může klientovi navrhnout změnu smlouvy 
o školním zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o školním zájezdu vede i ke 
změně ceny školního zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li 
SA změnu smlouvy o školním zájezdu z   důvodu výše uvedeného, má klient právo 
rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o školním zájezdu souhlasit, nebo zda 
od smlouvy o školním zájezdu odstoupí. Klient může od smlouvy o školním zájezdu 
odstoupit ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu na změnu smlouvy o školním zájezdu. 
Jestliže klient právo od smlouvy o školním zájezdu odstoupit nevyužije ve stanovené 
lhůtě, platí, že se změnou smlouvy o školním zájezdu souhlasí. Pokud změna smlou-
vy o školním zájezdu vede ke zvýšení ceny školního zájezdu, je klient povinen uhradit 
SA rozdíl v ceně školního zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy 
o školním zájezdu. Při porušení tohoto závazku má SA právo od smlouvy o školním 
zájezdu odstoupit.
8.23. SA si vyhrazuje právo operativně provádět změny programu školního zájezdu 
a poskytovaných služeb i v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů 
zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je SA 
povinna zabezpečit pokud možno služby shodné nebo blížící se službám dohodnu-
tým ve smlouvě o školním zájezdu. Zrušení části školního zájezdu či jednotlivé služby 
v programu školního zájezdu z důvodů, které nemůže SA ovlivnit, nejsou důvodem 
pro odstoupení od smlouvy o školním zájezdu ze strany klienta.
8.24. Klient má právo požadovat změnu podmínek školního zájezdu. Je-li požado-
vaná změna možná, má SA nárok na náhradu veškerých nákladů, které vynaloží na 
zajištění takové změny.
STORNO PODMÍNKY
Autobusové školní zájezdy
8.25. Klient je oprávněn stornovat nezávaznou objednávku, resp. rezervaci školního 
zájezdu bez storno poplatků do okamžiku složení zálohy a podpisu smlouvy o škol-
ním zájezdu. Po podpisu smlouvy o školním zájezdu a úhradě zálohy či celé smluvní 
ceny školního zájezdu může klient od smlouvy odstoupit pouze za stanovených 
storno podmínek. 
8.26. V případě odstoupení od smlouvy o školním zájezdu nebo jejího zrušení vzniká 
SA nárok na storno poplatky. Výše storno poplatků činí pro každou osobu: 
a) více než 6 týdnů před odjezdem 10 % ceny zájezdu
b) 6 týdnů - 30 dnů před odjezdem  25 % ceny zájezdu
c) 29 - 7 dnů před odjezdem                                75 % ceny zájezdu
d) 6 dnů a méně před odjezdem  100 % ceny zájezdu

8.27. Odstoupení musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem kli-
enta nebo konkrétního účastníka školního zájezdu a zaslání do SA doporučeně bez 
zbytečného odkladu v provozní době SA. Rozhodující pro určení výše storno poplatků 
je den doručení odstoupení od smlouvy do SA. 
8.28. Storno poplatky nejsou účtovány, pokud klient zajistí za stornované osoby 
náhradníky. 
8.29. Klient je povinen uhradit storno poplatek v příslušné výši i v případě, že cestující 
osoba na školní zájezd nenastoupí z důvodů na své straně nebo z důvodu uvedení 
nesprávných údajů poskytnutých pro účely zajištění školního zájezdu SA.
Letecké skupiny
8.30. V případě, že je v rámci školního zájezdu zajišťována letecká přeprava, řídí 
se její zrušení storno podmínkami stanovenými danou leteckou společností. SA 
klienta o těchto podmínkách informuje v informačním balíčku, který obdrží každý 
účastník školního zájezdu. Tyto storno podmínky jsou součástí smlouvy o příslušném 
školním zájezdu. 
8.31. SA jako pořadatel zájezdu je oprávněna zrušit školní zájezd a jednotlivé služby 
před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet pod-
mínky smlouvy o školním zájezdu. 
8.32. Klient bere na vědomí, že podmínkou uskutečnění školního zájezdu je napl-
nění jeho kapacity, tj. nejméně 40 plně platících osob. V případě, že se školní zájezd 
nenaplní, může pořadatel školního zájezdu změnit typ školního zájezdu na adekvátní 
náhradu, pokud se nerozhodne pro postup dle čl. 9.4 VOP. Pokud je klientovi poskyt-
nuta adekvátní náhrada školního zájezdu, nemá nárok na odstoupení od smlouvy 
o školním zájezdu, vrácení ceny školního zájezdu ani její části. 
8.33. SA má dále právo zrušit školní zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neod-
vratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na SA rozumně požadovat.
8.34. Jestliže SA pořádaný školní zájezd nebo jednotlivé služby jí poskytované a pořá-
dané, zruší, má klient právo požadovat, aby mu SA na základě nové smlouvy 
o školním zájezdu poskytla náhradní školní zájezd nebo jednotlivé služby nejméně 
v kvalitě odpovídající původní smlouvě o školním zájezdu, může-li SA takový školní 
zájezd či jednotlivé služby nabídnout. To neplatí v případě zrušení pro nenaplnění 
kapacity školního zájezdu. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy 
o školním zájezdu, je SA povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co 
uhradil podle zrušené smlouvy o školním zájezdu, aniž by byl klient povinen platit 
SA odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o školním zájezdu, platby usku-
tečněné na základě původní smlouvy o školním zájezdu se považují za platby podle 
nové smlouvy o školním zájezdu.
8.35. Dohodnou-li se SA s klientem o náhradním školním zájezdu, nemá SA právo 
zvýšit cenu, i když je náhradní školní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší 
jakosti, vyplatí SA klientovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu. 
8.36. Je-li cena nového školního zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již usku-
tečněné platby, je SA povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu 
vrátit. Stejný postup se uplatní i v případě, kdy klient odstoupí od smlouvy o školním 
zájezdu z důvodu změny podmínek školního zájezdu, s nimiž projeví nesouhlas.
8.37. Zruší-li SA školní zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, 
uhradí klientovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. To neplatí v případě zrušení pro 
nenaplnění kapacity školního zájezdu.
8.38. V případě zjištění vad školního zájezdu oproti smlouvě nebo těmto VOP má 
klient právo uplatnit reklamaci školního zájezdu. Reklamaci podává student pro-
střednictvím pedagoga zástupci SA, který skupinu doprovází. Reklamaci služeb 
poskytovaných zahraničními partnery (ubytování, strava, výuka) je vzhledem ke zjiš-
tění skutkové opodstatněnosti reklamace nutné podat ještě před skončením posky-
tované služby tak, aby mohla být sjednána náprava na místě. Pokud klient reklamaci 
neuplatní v průběhu školního zájezdu, má se za to, že školní zájezd nevykazoval 
žádné vady. Klient bere na vědomí, že po skončení školního zájezdu jsou jakékoli 
výhrady klienta ke školnímu zájezdu nebo doplňkovým službám bezpředmětné.
8.39. Reklamaci služeb poskytovaných českou stranou (doprava, průvodce) je 
možno podat kdykoli do návratu do ČR/SR. O reklamaci a jejím řešení vyhotoví 
zástupce SA zápis. Klient má právo na sjednání nápravy, nebude-li možné nedosta-
tek fakticky odstranit či kompenzovat, stává se tento zápis podkladem k poskytnutí 
slevy z ceny podle rozsahu a trvání vady školního zájezdu. Tato sleva je poskytnuta 
spolu s dořešením reklamace v zákonné lhůtě jednoho měsíce po skončení zájezdu. 
Reklamaci je nutno podat neprodleně tak, aby mohla být sjednána náprava ještě 
na místě. Reklamaci týkající se dopravy při zpáteční cestě po skončení pobytu může 
klient uplatnit v souladu s obchodními podmínkami příslušného dopravce, jinak bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců po ukončení dopravy.
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Brno
Centrála pro ČR a SR sídlí  
v samém centru města Brna. 
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno 
infolinka 800 100 300, info@studentagency.cz 
www.studentagency.cz

Praha 
Pobočka v Praze sídlí na ulici Revoluční,  
jen 350 m od obchodního centra Palladium. 
Revoluční 25/767, 110 00 Praha  
tel. 224 999 600, fax 224 999 690
infolinka 800 600 600, praha@studentagency.cz 
www.studentagency.cz

Plzeň
Pobočka sídlí v centru města.
nám. Republiky 9, 301 00 Plzeň 
tel. 377 333 222, fax 377 333 200
plzen@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Ostrava
Pobočka sídlí v centru města. 
Nádražní 1, 702 00 Ostrava 
tel. 595 155 555, fax 595 155 550 
ostrava@studentagency.cz, www.studentagency.cz

České Budějovice
Pobočka sídlí na hlavní pěší zóně na Lannově třídě.
Lannova 27, 370 01 Č. Budějovice 
tel. 386 111 000, fax 386 111 001 
cb@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Liberec
Pobočka sídlí v centru města. 
Pražská 31, 460 01 Liberec 
tel. 485 388 888, fax 485 388 800 
liberec@studentagency.cz, www.studentagency.cz
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Hradec Králové
Pobočka sídlí v cen tru města.
Čelakovského 11, 500 02 Hradec Králové 
tel. 495 000 495, fax 495 000 496 
hk@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Zlín
Pobočka sídlí v centru města v blízkosti nám. Míru.
Štefánikova 2464, 760 01 Zlín 
tel. 577 005 770, fax 577 005 775 
zlin@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Olomouc
Pobočka sídlí v centru města.
Riegrova 28, 779 00 Olomouc 
tel. 585 208 030, fax 585 208 031 
olomouc@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Karlovy Vary
Pobočka sídlí v centru naproti ČSOB.
T. G. Masaryka 58/34, 360 01 Karlovy Vary 
tel. 353 176 333, fax 353 176 330 
karlovyvary@studentagency.cz, www.studentagency.cz

SR Bratislava 
Pobočka sídli v centre mesta.
Obchodná 48, 811 06 Bratislava 
tel. +421 220 50 20 50, fax +421 220 50 22 65  
infolinka 0800 121 121, bratislava@studentagency.sk 
www.studentagency.sk

SR Košice 
Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety  
blízko centra. 
Mlynská 11, 040 01 Košice 
tel. +421 55 22 40 050, fax +421 48 415 28 81 
kosice@studentagency.sk, www.studentagency.sk
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NA VÝLET DO DIVADLA 
HRAJÍ B. KOHOUTOVÁ, J. CINA, J. KRAUS, B. KLEPL, D. KOLÁŘOVÁ, A. ŠIŠKOVÁ A DALŠÍ

HRAJÍ E. HOLUBOVÁ, B. KLEPL, J. STRYKOVÁ, V. JÍLEK, J. PLOYHAR A DALŠÍ 

Studio DVA divadlo, Václavské nám. 56, Praha
Hromadné objednávky a slevy pro školní skupiny na obchodni@studiodva.cz 

KURZY PRO UČITELE
CIZÍCH JAZYKŮ

široký výběr jazykových  
a metodických kurzů

angličtina, němčina,  
francouzština, italština a další

kvalitní výuka na prověřených 
jazykových školách

komplexní servis (kurz,  
ubytování, doprava,  
pojištění)

800 100 300  |  www.jazykovepobyty.cz  |  studium@studentagency.cz

Jazykové a metodické kurzy

Možnost využít dotace na vzdělávací 
pobyty v zahraničí v rámci 
PROGRAMU Evropské unie ERASMUS +

Vycestujte do zahraničí i Vy! 
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CESTUJTE ZA VZDĚLÁNÍM
  Jazykové pobyty v zahraničí pro dospělé
  Jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež
  Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí
  Jazykové pobyty pro profesionály

VyJEďTE S NÁMi ZA ZÁžiTky A ZkUšENoSTMi
  Au pair pobyty v Evropě a USA
  Pracovní pobyty v Evropě a USA
  Work and Travel USA
  Working Holiday v Kanadě a na Novém Zélandu

NAVšTiVTE NÁS NA NAšiCh pobočkÁCh

 www.jazykovepobyty.cz, www.studentagency.cz

  skolnizajezdy@studentagency.cz

 800 100 300
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