
 

 

 

 

 

číslo programu 

4214a 

školní rok 

2013/2014 

termín 

4. 5. – 10. 5. 2014 

Portsmouth s výukou 
___________________________________________________ 

Program zájezdu pro ZŠ Velké Opatovice: 
1. den odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais 
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche 
             odjezd do Portsmouth – v minulosti rušný námořní přístav, místo narození spisovatele Charlese Dickense a také místo pobytu spisovatele A. C. 

Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, návštěva slavné lodě Victory admirála Nelsona – 5 palub se 100 děly, okružní jízda 
přístavem, návštěva Royal Naval Museum, návštěva Royal Navy Submarine Museum – zkušení průvodci vás provedou nitrem ponorky HMS 
Alliance (jediná britská ponorka, která přežila Druhou světovou válku), ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Gosportu (předměstí 
Portsmouth) 

3. den dopoledne: 9–13 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin a výuka 4 hodiny (probíhá v Gosportu) 
 odpoledne: odjezd k prohlídce nejstarší prehistorické památky Stonehenge (pozor v období slunovratu není prohlídka možná), návštěva historicky 

významného města Salisbury, návrat do rodin 
4. den dopoledne: 8:30–12:30 hod. – výuka 4 hodiny 
             odpoledne: výlet na Isle of Wight – cestou zastávka v přístavním městě Southampton, procházka přístavem, odkud v r. 1620 vyplula do Ameriky 

Mayflower  a r. 1912 poprvé vyplul Titanic , odtud trajektem na Isle of Wight (autobus CK zůstává v přístavu), návštěva Osborne House – oblíbené 
sídlo královny Viktorie a prince Alberta, prohlídka rezidence s původním zařízením a zahrad, návrat do rodin 

5. den dopoledne: 9–12 hod. – výuka 3 hodiny 
             obědová přestávka 
 odpoledne: 13 – 17 hod - výuka 4 hodiny, slavnostní předání diplomů, návrat do rodin 
6. den celodenní výlet do Londýna 
 dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace, piknik 

v St. James’s Parku, Trafalgar Square 
 odpoledne: Covent Garden – zhlédnutí vystoupení místních kejklířů, návštěva London Transport Museum – úchvatná sbírka historických 

i současných dopravních prostředků, podvečerní procházka přes Leicester Square do China Town, ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR 
7. den příjezd ke škole v odpoledních hodinách 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                     Cena zájezdu Kč 11 990,- zahrnuje: 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) 
• 15 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (2 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL, úroveň A2, 

studijní materiály) 
• dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet) 
• přepravu přes kanál La Manche (obousměrně trajekt) 
• každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou 
• zdravotní pojištění v rozsahu PVZP do výše 3 mil. Kč, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění proti úpadku CK dle 

zákona č. 159/1999 Sb. 
• průvodce CK po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky, interaktivní kvízy  
• na 30 studentů 2 místa zdarma pro pedagogický dozor 
• přistavení autobusu k Vaší škole bezplatně (V. Opatovice) 
• vstupné do památek dle programu 

                                                                


