
Studijní pobyt s výukou – Londýn, Brighton 
 

Sedmidenní školní zájezd s výukou a ubytováním v hlavním městě Velké Británie, prohlídkou Londýna, návštěvou 
Houses of Parlaiment, zámku Hampton Court a lázeňského města Brighton. 

 

Cena:  od 9.950,- Kč pro jednoho studenta Termín:  Dle vzájemné dohody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Program zájezdu: 

 
Předložený program je pouze návrh a vychází z dlouholetých zkušeností PaedDr. Jany Helikarové. Je možné jej po vzájemné dohodě 
upravit jak v rozsahu jednotlivých prohlídkových okruhů, tak v počtu dnů strávených v Londýně. Rovněž tak je možné upravit trasy 
celodenních výletů. 
 

1. den: Doprava z místa nástupu – Londýn včetně trajektu Calais - Dover. Přejezd Německem, Belgií a Francií. 
2. den: Příjezd do Londýna a jeho prohlídka. Vpodvečer ubytování v rodinách v londýnské části Wallington.  

 Victoria Embankment, Cleopatra`s Needle, the Houses of Parliament, London Eye, Westminster Abbey. 
 Procházka po Whitehall, třídě ministerstev a vládních úřadů, nahlédneme do slavné Downing Street. 
 Buckingham Palace, sídlo královské rodiny. V jeho blízkosti si prohlédneme i další královské rezidence;  

 centrum londýnské zábavy, slavných divadel a zábavných podniků, cenově přístupných obchůdků - Soho, 
Piccadilly Circus, Regent Street, Leicester Square, China Town, Trafalgar Square, Covent Garden. 

 Volitelně navštívit museum Cabinet War Rooms - podzemní bunkr W. Churchilla a jeho kabinetu, National 
Gallery, Museum Madam Tussaud’s. 

3. den: Dopoledne výuka angličtiny – 3 lekce. Odpoledne výlet do jednoho z královských paláců, zámek Hampton Court, jehož 
součástí je unikátní labyrint ze živého plotu. 

4. den: Dopoledne výuka angličtiny – 3 lekce. Odpoledne výlet do královského přímořského letoviska Brightonu a jeho 
prohlídka. 

5. den: Dopoledne výuka angličtiny – 3 lekce. Odpoledne prohlídka světoznámých londýnských muzeí: Natural History 
Museum (přírodovědecké museum) a Science Museum (technické museum). Variantně je možné British Museum, Madam 
Tussaud‘s a Oxford Street nebo Chelsea se slavným fotbalovým stadionem. 

6. den: Prohlídka Londýna:  
 Prohlídka  City of London. 
 St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge a Tate Modern. 
 dle výběru pevnost Tower of London (k vidění jsou korunovační klenoty)  

 nebo Tower Bridge 
 nebo křižník Belfast 
 nebo London Shard (nejvyšší mrakodrap v EU) 

 Dále lodí po Temži do Greenwich (observatoř s nultým poledníkem). 
 Ve večerních hodinách odjezd směr Dover. 

7. den: Přejezd Francie, Belgie a Německa, návrat do místa nástupu v odpoledních hodinách. 

Cena obsahuje: 
Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s možností 
občerstvení, trajekt Calais – Dover. Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím v certifikované škole a rozsahu 3 x 3 lekce 
v dopoledních hodinách, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). Pojištění CK proti úpadku. Cestovní 
pojištění včetně pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků). 

 

http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/kralovska-rodina.htm


Cena neobsahuje: 
Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů a rovněž cenu jízdného veřejné dopravy. 

Doporučené kapesné: 60 Liber 
 

Zájezd organizuje a prodává CK Arundel, s.r.o.                            www.arundel.cz    
Na Vyhlídce 1422 
Nové Město nad Metují 
549 01 

Zastoupená: PaedDr. Jana Helikarová 
IČ:  035 85 247 
DIČ:  CZ 035 85 247 

GMS: +420 603 478 009 e-mail: jana.helikarova@arundel.cz, info@arundel.cz

Trasa zájezdu: 

Cesta do Londýna z Hradce Králové a zpět. Skutečné nástupní místo bude dohodnuto s objednatelem. 

 

 

      Výlet do Hampton Court Palace                                                                                               Výlet do Brightonu 

                           

 

Zobrazené trasy jsou pouze přibližné a s ohledem na dopravní situaci v době zájezdu mohou být pozměněny. Rovněž tak 
uvedené časy a vzdálenosti nemusí odpovídat aktuální situaci. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a pohodlně do všech 

zajímavých míst Velké Británie a seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí i současnou kulturou hrdého národa. 

Příjemné zážitky a krásné vzpomínky Vám přeje cestovní kancelář Arundel, s.r.o.  
Specialista na Velkou Británii … a Londýn. 

www.arundel.cz  
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