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Vážení přátelé, pro nový školní rok jsme pro Vás připravili pestrý výběr
poznávacích a studijních pobytů ve Velké Británii i Irské republice. Stejně jako
v minulých letech jsme katalog doplnili o několik novinek a do jednotlivých
programů jsme zahrnuli Vaše připomínky a náměty.
Naším cílem a přáním je vytvořit pro Vaše žáky a studenty takový program, který
zábavnou formou obohatí školní výuku a všem účastníkům rozšíří znalosti o
obyvatelích, jazyku, historii a kultuře Velké Británie nebo Irské republiky.
Velmi si vážíme namáhavé pedagogické práce, a proto je naší snahou pomoci
Vám v maximální možné míře s přípravou a organizací školních studijních
pobytů. Jsme připraveni Vám zajistit co nejsnadnější administraci přihlášek,
evidenci plateb a cestovní pojištění s nejvhodnějším krytím všech rizik spojených
s cestou do zahraničí. Náš systém on-line přihlášek umožní rodičům přihlásit
žáka a zaplatit přímo na náš bankovní účet nebo účet školy. Máte tak neustálý
přehled o přihláškách i úhradách a máte trvale k dispozici všechny potřebné
informace k cestě i pobytu.

Váš pobyt:
Pokud Vás naše typy a náměty zaujmou, rádi Vám pošleme podrobný denní
program a podle Vašich požadavků jej upravíme. Dohodneme s Vámi konkrétní
datum a veškeré doprovodné služby.
Pedagogický doprovod:
V rámci všech studijních pobytů poskytujeme na každých 15 platících osob jeden
pedagogický doprovod zdarma včetně úhrady všech vstupů.
Ceny:
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou kalkulovány pro minimální počet
45 žáků mladších 18 let.

Přeji Vám v novém školním roce úspěch v jedné z nejnáročnějších profesí a tu
nejlepší možnou odezvu od Vašich žáků a studentů. Těším se na novou i
opakovanou spolupráci s Vámi.

PaedDr. Jana Helikarová, jednatel cestovní kanceláře Arundel, s.r.o.
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Pozvání
Poprvé jsem navštívila Velkou Británii v roce 1991
během studijního pobytu v Cambridge. Anglie se stala
záhy mojí celoživotní láskou. Začala jsem se na
„ostrovy“ pravidelně vracet jak pracovně, tak
soukromě a našla si tu mnoho dobrých přátel.
Dávno jsem jejich obyvatelům odpustila určitou
ostražitost vůči nám cizincům. Má to co dočinění
s hrdostí, s impériem a tradicí, kterou si Britové pečlivě
střeží a chrání. Mám tuhle zemi ráda pro její staré
stromy, nekonečné pastviny, smutné pohledy koní,
doškové střechy, cihlové domky, útulné domácí
hospůdky, prastaré hrady, normanské katedrály a
ctihodné university. Tam, kde se smí šlapat po
trávníku, kde se nekácí stoleté stromy, kde se nebourá,
ale přestavuje, tam je tolerance, úcta k individualitě,
důstojnost a svoboda.
Vy, kterým učarovala anglická kultura, anglický
trávník, anglický venkov, anglický park, anglické
klima, anglický fotbal, anglická detektivka, anglický
parlament, anglická aristokracie, anglický jazyk
přijměte pozvání a pojďte s námi putovat po této jedinečné ostrovní zemi. Věřte, nebudete
litovat.
Jana Helikarová
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Individuální prázdninové kurzy anglického jazyka
Pro žáky základních a středních škol jsme nově připravili individuální studijní jazykové pobyty
ve Velké Británii.
Výuka je organizována v týdenních cyklech. Nejoblíbenější jsou kurzy v délce 14 dnů, ale
můžeme Vám dojednat tři, čtyři nebo i více týdnů. Ubytování zajišťujeme v rodinách nebo
studentských kolejích, vždy s plnou penzí.
Výuka probíhá v pracovních dnech 3 až 4 hodiny dopoledne a 2 až 3 hodiny odpoledne, obvykle
ve skupinách 10 studentů, ale může být i „Face to Face“. O víkendech jsou školami pro
účastníky kurzů pořádány jednodenní výlety nebo sportovní a společenská setkání.
Výuku lze vždy přizpůsobit jazykovým znalostem studenta a může být i tematicky zaměřena.
Prázdninové kurzy Vám zajistíme například v našich partnerských školách:
-

St. George‘s School of English ve Worthingu
St. Giles International v Eastbourne
St. Giles International v Londýně
a mnoha dalších, o kterých se dovíte více na našich webových stránkách

V případě Vašeho zájmu Vám rádi připravíme konkrétní nabídku. Rovněž Vám poradíme
vhodnou skladbu i délku kurzu. Doporučíme nebo Vám zajistíme dopravu a cestovní pojištění.
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Školní poznávací pobyty
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

__________________________________________________________________________________________________________

Do Londýna za Harry Potterem
(Low – Cost)
Pětidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě
Velké Británie a jeho prohlídkou. Navštívíme Harry Potter
Warner Bros. Studio.
Doprava zájezdovým autobusem. 2x ubytování v rodinách s
plnou penzí.

Cena od 6.350,- Kč

Program číslo 052018

___________________________________________________________________________

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 6.950,- Kč

Program číslo 012016

_________________________________________________________________________________________________________________
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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. Studio a fotbalový stadion FC Chelsea.
Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s
plnou penzí.

Cena od 7.350,- Kč

Program číslo 132017

___________________________________________________________________________

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 7.450,- 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 7.990,- Kč

Program číslo 012017

__________________________________________________________________________________________________________
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Srdce Anglie
Šestidenní školní zájezd s ubytováním ve Stratfordu upon
Avon. Navštívíme místa spojená 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 7.990,- Kč

Program číslo 152017

__________________________________________________________________________________________________________

Londýn za Harry Potterem a
Stonehenge
Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě Velké
Británie a jeho prohlídkou. Navštívíme Harry Potter
Warner Bros. Studio a prehistorický Stonehenge.
Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s
plnou penzí.

Cena od 7.850,- 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 7.850,- 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, nebo
Stonehenge a Salisbury.
Doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování v rodinách s
plnou penzí.

Cena od 7.850,- Kč

Program číslo 122016

__________________________________________________________________________________________________________
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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 8.850,- Kč

Program číslo 162017

___________________________________________________________________________

Lake District a York
Sedmidenní poznávací pobyt s ubytováním v Yorku.
Prohlídneme si historické město York. Uvidíme malebnou
krajinu Yorkshire Dales, divoké pobřeží s rybářským
městečkem Whitby a navštívíme kouzelnou krajinu hor a
jezer v Lake Disrict.
Doprava zájezdovým autobusem, 3x ubytování v rodinách
s plnou penzí, 2x ve 4 lůžkových kajutách na trajektu.

Cena od 10.850,- Kč

Program číslo 022019

___________________________________________________________________________

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 8.750,- 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 9.950,- Kč

Program číslo 052016

__________________________________________________________________________________________________________
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Tajemné Skotsko
Osmidenní školní zájezd do Skotska s ubytováním v
Edinburghu a putováním po jeho záhadách. Tajemství jezera
Loch Ness a krásy skotské vysočiny.
Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s
plnou penzí, 2x ve 4 lůžkových kajutách na trajektu.

Cena od 11.550,- Kč

Program číslo 172017

__________________________________________________________________________________________________________

Hrdé Irsko
Osmidenní poznávací pobyt. Prohlédneme si Rock of
Cashel, Newgrange, Knowth i nejzajímavější místa Dublinu
a historický Bunratty Castle. Projedeme Ring of Kerry a
podíváme se na Mohérové útesy. Zastavíme ve Wicklow
Mountains.
Doprava zájezdovým autobusem. 4x ubytování v rodinách s
plnou penzí a 2x ve 4 lůžkových kajutách na trajektu.

Cena od 11.950,- Kč

Program číslo 032019

__________________________________________________________________________________________________________

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 11.750,- Kč Program číslo 082016
__________________________________________________________________________________________________________
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Školní poznávací pobyty s výukou anglického jazyka
Worthing a Londýn s výukou
Šestidenní školní pobyt s ubytováním v přímořském městě
Worthingu, prohlídkou Londýna, návštěvou významného
přístavu Portsmouth a lázeňského města Brighton.
Doprava zájezdovým autobusem. 3x ubytování v rodinách s
plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím.

Cena od 8.950,- 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 ubytováním v přímořském
městě
Worthingu,
prohlídkou
Londýna, návštěvou
významného 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

__________________________________________________________________________________________________________

Stránka |9

www.arundel.cz

CK Arundel, s.r.o.

Specialista na Velkou Británii … a Londýn

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 9.950,- 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 Hunstantonu, královské rezidence
Sandridghamu a hradu Rising.
Doprava zájezdovým autobusem, 4x ubytování v rodinách s
plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím.

Cena od 9.950,- Kč

Program číslo 032016

__________________________________________________________________________________________________________

www.arundel.cz

S t r á n k a | 10

CK Arundel, s.r.o.

Specialista na Velkou Británii … a Londýn

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 12.950,- Kč

Program číslo 062016

__________________________________________________________________________________________________________

Bath s výukou
Sedmidenní studijní pobyt s výukou anglického jazyka
v areálu viktoriánského šlechtického sídla a bývalé
soukromé College. Návštěva města Bath s unikátními
římskými lázněmi, historického Avebury, hrobu krále
Artuše a prohlídka Londýna.
Doprava zájezdovým autobusem, 4x ubytování v areálu
viktoriánského šlechtického sídla s plnou penzí, 3x3 lekce
angličtiny s rodilým mluvčím.

Cena od 10.950,- Kč

Program číslo 012018

__________________________________________________________________________________________________________

Za klenoty severní Anglie s výukou
Sedmidenní studijní pobyt s ubytováním v rodinách a výukou
angličtiny s rodilým mluvčím. Prohlídka nejzajímavějších
míst Londýna a historického Yorku. Vlakem do „Bradavic“,
hornický skanzen a anglické východní pobřeží
s romantickým Whitby a lázněmi Scarborough.
Doprava zájezdovým autobusem, 4x ubytování v rodinách s
plnou penzí, 3x3 lekce angličtiny s rodilým mluvčím.

Cena od 10.950,- Kč

Program číslo 042018

___________________________________________________________________________

Hrdé Irsko s výukou
Devítidenní studijní pobyt s ubytováním v rodinách a
výukou angličtiny s rodilým mluvčím. Prohlédneme si
Rock of Cashel, Newgrange, Knowth i nejzajímavější
místa Dublinu a historický Bunratty Castle. Projedeme
Ring of Kerry a podíváme se na Mohérové útesy.
Zastavíme ve Wicklow Mountains.
Doprava zájezdovým autobusem. 5x ubytování v rodinách
s plnou penzí, 2x ubytování na trajektu, 3x3 lekce
angličtiny s rodilým mluvčím.

Cena od 12.950,- Kč

Program číslo 042019

___________________________________________________________________________
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Tematické poznávací pobyty pro školy, pracovní
kolektivy a skupiny přátel
Pro Vás, kteří rádi poznáváte věci v souvislostech jsme připravili několik námětů tematických
cest po Velké Británií.
Do Anglie za Harry Potterem
Dovedeme Vás do míst plných
kouzel
a
čár
spojených
s natáčením filmů o Harry
Potterovi a jeho přátelích.
Uvidíte nejen filmové ateliéry
společnosti Warner Bros., ale
zažijete i atmosféru natáčení plnou
filmových triků a fantazie. A navíc
Vás svezeme vlakem do Bradavic.

Král Artuš a rytíři kulatého stolu
Ocitnete se v místech opředených tajemnými legendami o bájném
Avalonu, svatém grálu, jeskyni čaroděje Merlina a u kulatého stolu
Artušových rytířů. Připomene si Lancelota a jeho ničivý vztah
s Artušovou ženou.

Bitva o Anglii a čeští letci
Zavedeme Vás na místa spojená s bitvou o Anglii za druhé světové války a budeme hledat četné
české stopy zanechané našimi předky.
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Středověká Anglie Viléma Dobyvatele a jeho následovníků
Nejen bitva u Hastings, ale četné středověké hrady a opatství, počátky hospodářské prosperity
a moderní demokracie – to je
odkaz slavného normanského
krále a jeho potomků.

Anglie – kolébka průmyslové revoluce
Cesta za nejdůmyslnějšími vynálezy
průmyslové revoluce, jejichž hybnou
silou byla Velké Británie.

První železnice světa a slavné anglické kanály
Svezete se po jedné z nejstarších
železničních tratí v Anglii a
uvidíte technicky dokonalé vodní
stavby, které sloužily k přepravě
zboží před příchodem železnice.

www.arundel.cz
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Literární Anglie
Putování po místech spojených se slavnými anglickými (či
skotskými) spisovateli jako byli W.Shakespeare, G. Chaucer, G.
G.Byron, B.Stoker, Ch. Dickens, Lewis Carol, Jane Austenová,
E.Bronteová, Agatha Christie, A. C. Doyle, Virginia Woolfová,
„jezerní básníci“ a další.

Sportovní Anglie
Navštívíme místa, která žijí tradičním britským sportem – slavné
stáje, tenisové kurty, fotbalové stadiony, závodní okruhy a
zkusíme si zahrát kriket.

Mnohá z míst jsou zahrnuta v různých kombinacích v programech jednotlivých nabízených
zájezdů, ale dokážeme Vám i vytvořit tematicky zaměřený program na míru.
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A jedna novinka
Nově nabízíme týdenní pobyty v areálu bývalého viktoriánského šlechtického sídla a bývalé
školy, který provozujeme společně s naším anglickým partnerem v Grittletonu. V areálu
ubytujeme skupiny o počtu 20 až 50 osob s plnou penzí. Připravíme pro Vás program
s dopolední výukou angličtiny s anglickými lektory, v odpoledních hodinách s výlety do velmi
atraktivních míst, jakými jsou například:
-

římské lázně v Bathu
prehistorický Stonehenge
středověké městečko Salisbury
místa opředená mystikou krále Artuše

Pomůžeme Vám zpříjemnit anglický jazyk tenisem, golfem, kriketem nebo grilováním
v nádherném parku obklopujícím celý areál.
Grittleton je ideálním místem pro pořádání letních jazykových kempů pro žáky základních i
středních škol, pro skupiny rodičů s dětmi nebo pro pořádání firemních motivačních programů.

www.arundel.cz
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Co dále nabízíme:
- 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, pracovní listy a soutěže.
- Vyhodnocení pracovních listů a odměny pro nejlepší žáky.
- Krátké dokumentární filmy (promítané v autobuse) související
s programem v anglickém i českém jazyce.

… a také cestu vlakem do Bradavic
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Na setkání s Vámi se těší PaedDr. Jana Helikarová
jednatel cestovní kanceláře
Arundel, s.r.o.

www.arundel.cz

Arundel, s.r.o.
Na Vyhlídce 1422
Nové Město nad Metují
549 01
IČ:
035 85 247
DIČ: CZ035 85 247

www.arundel.cz

telefon:
e-mail:

+420 603 478 009
jana.helikarová@arundel.cz
info@arundel.cz
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