
Program číslo 032016  CK Arundel, s.r.o. 

Studijní pobyt v Cambridge a Londýně s výukou anglického jazyka 
Sedmidenní studijní pobyt s ubytováním v rodinách a výukou angličtiny v místní jazykové škole s rodilým 
mluvčím. 3 x 3 lekce. Prohlídka Londýna, návštěva univerzitního města Cambridge, unikátního leteckého 

muzea v Duxfordu, přímořského městečka Hunstaton a hradu Rising. 

Cena: 9.990,- Kč za žáka                         Termín: dle dohody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Program zájezdu: 

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

1. den: Odjezd v 12:30 hod. od budovy školy, noční přejezd SRN, Belgie a Francie, přeprava trajektem přes kanál La Manche. 
 

2. den: Příjezd do Londýna v ranních hodinách, pěší prohlídka centra s průvodcem - Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square s kostelem St. Martin - in - the - Fields a National Gallery, vládní ulice 
Whitehall s Downing Street a Horse Guard (královští gardisté na koních), St. James Park, Buckingham Palace, Piccadilly 
Circus, Leicester Square, Čínská čtvrť, případně tržnice Covent Garden. Pro zájemce možnost návštěvy National Gallery. 
Přejezd do Haverhill a ubytování v rodinách. 

 
3. den: Dopoledne výuka anglického jazyka, 3 lekce. Odpoledne výlet do Duxfordu, předního leteckého muzea v Evropě. 

První Concorde z r. 1977. Americký pavilon – Lockhead U2, SR-71 Blackbird, B-29. Čeští letci v bitvě o Velkou Británii. Při 
zpáteční cestě zastávka v malebné vesničce Grantchester. Ubytování v rodinách. 

 
4. den: Dopoledne výuka anglického jazyka, 3 lekce. Odpoledne přímořské městečko Hunstanton, které je pověstné 

červenými křídovými útesy. Návštěva Sea Life centra, ráje podmořských živočichů. Cestou zastávka u typického hradu 
z dob Viléma Dobyvatele Castle Rising. Případně zastávka v městečku King’s Lynn. Ubytování v rodinách. 

 
5. den: Dopoledne výuka anglického jazyka, 3 lekce. Odpoledne Cambridge, slavné universitní město na řece Cam. Nejstarší 

rotunda Round Church, vystavěná po vzoru chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. St. John’s College, Trinity College a 
návštěva slavné King‘s College Chapel. Prohlídka dalších universitních budov, projížďka po řece Cam. 

 
6. den: Ukončení ubytování a odjezd do 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. 
Moderní výškové budovy, London Shard (nejvyšší mrakodrap v EU). Dále lodí po Temži do Greenwich (observatoř s nultým 
poledníkem). Ve večerních hodinách odjezd směr Dover. 

 
7. den: Noční přejezd Francie, Belgie a SRN. Návrat do místa odjezdu 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 rozsahu 3 x 3 lekce v dopoledních hodinách, 4x 
ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). Pojištění CK proti úpadku. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, 
úrazové pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků), asistenční služby v zahraničí, poškození nebo ztráta dokladů 
a pojištění odpovědnosti cestujících. 



Program číslo 032016  CK Arundel, s.r.o. 
 
 
Cena neobsahuje: 
Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů a rovněž cenu jízdného ve veřejné dopravě.  
 
Doporučené kapesné: 60 Liber 

 
Zájezd organizuje 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 leteckého muzea v Duxfordu a vesničky Grantchester.                                                   Výlet do Hunstatonu. 

    

 

 

                        

 

 

 

 

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 skutečnosti. Naším cílem je dovézt Vás 
bezpečně a pohodlně do všech zajímavých míst Velké Británie a 
seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí a 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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