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7 dní / 4 noci  

Cena: 12 340 CZK 

Uvedená cena platí pro studenty od 12 do 17 let  (včetně). 

Tato nabídka je platná do 30. 11. 2022. 

Termín: 03.06.2023 - 09.06.2023 

Ceny jsou kalkulovány při tomto kurzu: 1 GBP za 29,12 CZK 

V případě pohybu kurzu o 10 % si vyhrazujeme právo cenu upravit dle aktuálního kurzu dle platných 
Všeobecných obchodních podmínek STUDENT AGENCY. 

Hostitelské rodiny doprovází studenty na/z meeting point/u s učiteli a průvodcem. Partnerská agentura 
se snaží maximálně vyjít vstříc požadavkům na rozdělení do hostitelských rodin dle preferencí, ale nelze 
garantovat. 
 
V  ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky: 
 

- ubytování: hostitelská rodina 2-4 studenti v jedné rodině počet  nocí: 4 
- strava: plná penze  (snídaně, obědový balíček, večeře) 
-  pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, 

pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel) 

- doprava luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace), včetně Eurotunelu 
nebo trajektu (obě cesty stejně, rozhodnutí v kompetenci SA). Autobus doprovází skupinu 
během celého pobytu 

- průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu  
- informační materiály a kvízy pro studenty 
-  

V  ceně není zahrnuto: 
 

- vstupy - dle vybraného programu a věku studentů 
- kapesné 
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Nabídka programu zájezdu do Londýna:  
 

1. den:  odjezd z ČR/SR z vámi určeného místa. 
 
2. den: ráno přejezd do Velké Británie, návštěva Greenwiche - procházka parkem ke Královské 
observatoři a Nultému poledníku, odjezd metrem do londýnského City - prohlídka St Paul's Cathedral, 
procházka 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 
rodinami, večeře v rodinách. 
 
3. den: snídaně v rodině, ráno sraz na meeting pointu, celodenní výlet do města Brightonu - 
přímořských královských lázní, spojený s návštěvou Sea Life Centra případně Royal Pavilionu, obchodní 
centrum města, stará část The Lanes, zábavné molo, návrat na meeting point, večeře v rodině. 
 
4. den: snídaně v rodině, Celodenní výlet do univerzitního města Cambridge, návštěva kaple 
nejslavnější koleje King´s College, případně St John´s College, procházka historickým centrem města, 
prohlídka Round Church, možnost osobního volna v okolí tržiště Market Hill, procházka kolem Queens 
College ke slavnému Matematickému mostu, dle času a zájmu možnost projížďky na pramicích, večeře 
v rodině. 
 
5. den: snídaně v rodině, ráno sraz na meeting pointu, dopoledne výlet do Windsoru - návštěva 
letního královského sídla Windsor Castle, odpoledne návštěva Přírodopisného muzea, Vědeckého 
muzea nebo Muzea Viktorie a Alberta, dále možnost procházky po Hyde Park, nákupy na Oxford Street, 
návrat na meeting point, večeře v rodině. 
 
6. den: snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna - London 
Eye, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, 
Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum, Covent Garden, lodí k O2 areně, při plavbě výhledy na St. Paul´s 
Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, HMS Belfast, Tower of London, City Hall, Tower 
Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky. 
 

7. den: večer příjezd na stejné místo jako při odjezdu. 

 


