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Školní zájezdy 

 Po stopách anglických králů  

(Low – Cost) 

Čtyřdenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie, prohlídkou Londýna a královského hradu 

Windsor. 
Doprava zájezdovým autobusem. 1x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 4.950,- Kč Program číslo 112017 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Za Jindřichem VIII. a jeho ženami 
(Low – Cost) 

Pětidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie, prohlídkou Londýna a tudorovského hradu 

Hampton Court. 
Doprava zájezdovým autobusem. 2x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 5.850,- Kč Program číslo 122017 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pohodový Londýn 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie a prohlídkou nejzajímavějších míst Londýna, 

Doveru a Canterbury. 
Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 6.990,- Kč Program číslo 012016 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Do Londýna za Harry Potterem a 

zábavou 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie a jeho prohlídkou. Navštívíme Harry Potter 

Warner Bros Studios a fotbalový stadion FC Chelsea.  

Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 7.250,- Kč Program číslo 132017 
___________________________________________________________________________ 

http://www.arundel.cz/
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/po-stopach-anglickych-kralu.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/za-jindrichem-viii-a-jeho-zenami.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-012016.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/do-londyna-za-harry-potterem-a-zabavou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/do-londyna-za-harry-potterem-a-zabavou.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/po-stopach-anglickych-kralu.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/za-jindrichem-viii-a-jeho-zenami.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-012016.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/do-londyna-za-harry-potterem-a-zabavou.htm
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Londýn s příchutí moře 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie, prohlídkou nejzajímavějších míst Londýna a 

pobřeží jižní Anglie s útesy Beachy Head včetně lázeňského 

města Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 7.350,- Kč Program číslo 092016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Jižní Anglie bez shonu velkoměsta 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním ve Worthingu, 

prohlídkou pašeráckých jeskyní v Hastings, pobřeží 

jižní Anglie s útesy Beachy Head včetně lázeňského města 

Brighton a hradu Arundel. 
Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 7.450,- Kč Program číslo 142017 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Po stopách Shakespeara a nejstarších 

univerzit 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie a prohlídkou nejzajímavějších míst Londýna, 

Stratfordu upon Avon - rodiště Williama Shakespeara a 

univerzitního města Oxford. 

Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s plnou penzí. 

Cena od 7.450,- Kč Program číslo 012017 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Srdce Anglie 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním ve Stratfordu upon 

Avon. Navštívíme místa spojené s W. Shakespearem, 

neolitické památky Stonehenge a Avebury. Prohlédneme si 

římské lázně a město Bath. 
Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 7.550,- Kč Program číslo 152017 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.arundel.cz/
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-ii.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/jizni-anglie-bez-shonu-velkomesta.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-stratford-oxford.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-stratford-oxford.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/srdce-anglie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/srdce-anglie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-ii.htm
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http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/srdce-anglie.htm
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Londýn za Harry Potterem a 

Stonehenge 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie a jeho prohlídkou. Navštívíme filmové 

ateliéry Harry Potter Studios a prehistorický Stonehenge. 

Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 7.550,- Kč Program číslo 042017 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Anglie vážně – nevážně 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě Velké 

Británie a prohlídkou Londýna. Návštěva univerzitního 

města Cambridge a fascinujícího pobřeží jižní Anglie s útesy 

Beachy Head včetně lázeňského města Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 7.650,- Kč Program číslo 112016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Historická Anglie a moderní  Londýn 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě 

Velké Británie a prohlídkou Londýna. Navštívíme 

univerzitní město Oxford, památné místo Runnymede, 

královský hrad Windsor a nejstarší pamětihodnosti v Avebury, 

Stonehenge a Salisbury. 
Doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 8.150,- Kč Program číslo 122016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Romantická severní Anglie s příchutí 

Harryho Pottera 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v Yorku. Prohlídneme 

si historické město York. Uvidíme malebnou krajinu 

Yorkshire Dales, divoké pobřeží s rybářským městečkem 

Whitby a navštívíme místa spojená s Harry Potterem. 

Doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 8.250,- Kč Program číslo 162017 
___________________________________________________________________________ 

 

http://www.arundel.cz/
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/londyn-za-harry-potterem-a-stonehenge.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/londyn-za-harry-potterem-a-stonehenge.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-iii.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-oxford-salisbury.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/tajemne-skotsko-660.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-iii.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-oxford-salisbury.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/tajemne-skotsko-660.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/londyn-za-harry-potterem-a-stonehenge.htm
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Anglie, země vynálezů, parků a zahrad 

Sedmidenní školní zájezd s ubytováním v rodinách. 

Prohlídka Londýna, návštěva unikátního motoristického 

muzea v Brooklands, královské botanické zahrady Kew 

Gardens, hradu Windsor a letoviska Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem, 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí. 

Cena od 9.200,- Kč Program číslo 042016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Po stopách Aghaty Christie, 

Sherlocka Holmese a krále Artuše 

Sedmidenní školní zájezd s ubytováním v rodinách. 

Prohlídka přístavního města Plymouth, návštěva slavného 

Stonehenge, Dartmooru - dějiště románu „Pes 

baskervillský“ a divokého pobřeží Atlantického oceánu. 

Doprava zájezdovým autobusem, 1x ubytování v hotelu, 

4x ubytování v rodinách s plnou penzí. 

Cena od 9.990,- Kč Program číslo 052016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Tajemné Skotsko 

Osmidenní školní zájezd do Skotska s ubytováním v 
Edinburghu a putováním po jeho záhadách. Tajemství jezera 

Loch Ness. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 2x ubytování na trajektu. 

 

Cena od 10.990,- Kč Program číslo 172017 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Skotové a Angličané – věční rivalové 

Devítidenní školní zájezd do Skotska s ubytováním v 

Edinburghu, výletem do skotské vysočiny prohlídkou 

Londýna a univerzitního města Cambridge. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí a 2x v hostelu. 

Cena od 11.690,- Kč Program číslo 082016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.arundel.cz/
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-brighton-windsor-brooklands.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-do-jihozapadni-anglie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-do-jihozapadni-anglie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/tajemne-skotsko.htm
http://www.arundel.cz/skosko.htm
http://www.arundel.cz/edinburgh.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-skotsko-082016.htm
http://www.arundel.cz/skosko.htm
http://www.arundel.cz/edinburgh.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-londyn-brighton-windsor-brooklands.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-do-jihozapadni-anglie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/skolni-zajezd-skotsko-082016.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy/skolni-zajezdy/tajemne-skotsko.htm
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Školní zájezdy s výukou 

Worthing a Londýn s výukou 

Šestidenní školní zájezd s výukou a ubytováním 

v přímořském městě Worthingu, prohlídkou 

Londýna, návštěvou významného anglického přístavu 

Portsmouth a lázeňského města Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 8.990,- Kč Program číslo 182017 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Londýn a Brighton s výukou 

Sedmidenní školní zájezd s výukou a ubytováním v hlavním 

městě Velké Británie, prohlídkou Londýna, návštěvou 

Houses of Parliament, zámku Hampton Court a 

lázeňského města Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.950,- Kč Program číslo 132016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Londýn, Brighton, Windsor s výukou 

Sedmidenní školní zájezd s výukou a ubytováním v hlavním 

městě Velké Británie, prohlídkou Londýna, návštěvou Eton 

College, královského zámku Windsor a lázeňského města 

Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.950,- Kč Program číslo 142016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Worthing, Londýn s výukou 

Sedmidenní studijní pobyt s výukou a ubytováním 

v přímořském městě Worthingu, prohlídkou 

Londýna, návštěvou významného anglického přístavu 

Portsmouthu a lázeňského města Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.950,- Kč Program číslo 152016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.arundel.cz/
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/worthing-a-londyn-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/worthing-a-londyn-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-windsor-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-worthing-londyn-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-windsor-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-worthing-londyn-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/worthing-a-londyn-s-vyukou.htm
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Stratford s výukou 

Sedmidenní školní zájezd s výukou a ubytováním v rodišti 

Williama Shakespearea, Stratford upon Avon, 

návštěvou univerzitního města Oxford, návštěvou hradu 

Warwick a prehistorického Stonehenge. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.950,- Kč Program číslo 162016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Rochester, Brighton a Cambridge s 

výukou 

Sedmidenní školní zájezd s výukou a ubytováním v 

Rochesteru, prohlídkou Londýna, návštěvou univerzitního 

města Cambridge nebo leteckého muzea v Duxfordu a 

lázeňského města Brighton. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.950,- Kč Program číslo 172016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Worthing, Londýn a Brighton s 

výukou 

Sedmidenní studijní pobyt s výukou anglického jazyka 

a ubytováním v hostitelských rodinách ve Worthingu, 

prohlídkou Londýna, návštěvou lázeňského města Brighton 

a jižního pobřeží Anglie. 

Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.990,- Kč Program číslo 212016 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Cambridge s výukou 

Sedmidenní studijní pobyt s výukou angličtiny a ubytováním 

v Haverhill. Prohlídka Londýna, návštěva univerzitního 

města Cambridge, unikátního leteckého muzea v Duxfordu, 

přímořského městečka Hunstanton, královské rezidence 

Sandridghamu a hradu Rising. 

Doprava zájezdovým autobusem, 4x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím. 

Cena od 9.990,- Kč Program číslo 032016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.arundel.cz/
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-oxford-salisbury-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-cambridge.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-cambridge.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/studijni-pobyt-s-vyukou-worthing-londyn-brighton.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/studijni-pobyt-s-vyukou-worthing-londyn-brighton.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-cambridge-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-oxford-salisbury-s-vyukou.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-cambridge.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/studijni-pobyt-s-vyukou-worthing-londyn-brighton.htm
http://www.arundel.cz/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezdy-s-vyukou/skolni-zajezd-londyn-brighton-cambridge-s-vyukou.htm
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Skotsko s výukou 

Devítidenní studijní pobyt s výukou angličtiny, ubytováním v 

Edinburghu  a prohlídkou toho nejzajímavějšího co tato 

krásná a svérázná země nabízí. 

Doprava zájezdovým autobusem. 5x ubytování v rodinách s 

plnou penzí, 2x ubytování na trajektu, 3x3 lekce angličtiny 

s rodilým mluvčím. 

Cena od 12.990,- Kč Program číslo 062016 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Termín a program každého zájezdu je možné upravit přesně na míru 

školního kolektivu. 

- Pedagogický dozor zdarma. 

- Pomoc pedagogům při přípravě zájezdu inovativní metodou CLIL. 

- Organizační pomoc při přípravě zájezdu účastí zástupce CK na schůzce 

s rodiči. 

- Spojování menších skupin. 

- Součástí každého zájezdu jsou kvízy a pracovní listy. 

- Vyhodnocení pracovních listů a odměny pro nejlepší žáky. 

- Krátké dokumentární filmy (promítané v autobuse) související. 

s programem v anglickém i českém jazyce. 

- Uvedené ceny obsahují cestovní pojištění včetně pojištění storna. 

 

 

Na setkání s Vámi se těší PaedDr. Jana Helikarová 

jednatel cestovní kanceláře 

Arundel, s.r.o. 

www.arundel.cz 
 

 

 

 

Arundel, s.r.o.     telefon: +420 603 478 009 

Na Vyhlídce 1422     e-mail: jana.helikarová@arundel.cz  

Nové Město nad Metují      info@arundel.cz  

549 01 

IČ: 035 85 247 

DIČ: CZ035 85 247 
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