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PRIEMYSELNÉ ANGLICKO 

S NÁVŠTEVOU AUTOMOBILKY 

 
PROGRAM ZÁJAZDU: 
1. deň odjazd z pred školy cez Českú republiku, Nemecko, 

Belgicko do francúzskeho prístavu Calais 
2. deň príchod do Calais, preprava cez kanál La Manche, 

odchod do Londýna  
doobeda: pešia prehliadka so sprievodcom – 
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big 
Ben, Downing Street, Buckingham Palace – 
možnosť vidieť striedanie stráží, Trafalgar Square  
poobede: návšteva London Transport Museum – 
úžasná zbierka historických aj súčasných 
dopravných prostriedkov (alternatívne: bezplatná 
návšteva Science Museum), Covent Garden, 
odchod na ubytovanie do rodín v Milton Keynes 
alebo v Londýne alebo v Oxforde  a okolí 

3. deň doobeda: odchod do Birminghamu – návšteva 
automobilky Jaguar Land Rover Gaydon Centre  
poobede: návšteva múzea Thinktank, venovaného 
priemyslovému dedičstvu mesta, pešia prechádzka 
centrom, zakončená pri kontroverznom 
nákupnom centre siete Selfridges, ktoré navrhol 
Jan Kaplický, (alternatívne: bezplatná návšteva 
Coventry Transport Museum), návrat do rodín  

4. deň celodenný výlet  
doobeda: návšteva Imperial War Museum 
v Duxforde – najväčšie letecké múzeum v Európe, 
dôležitá letecká základňa Royal Air Force a United 
States Air Force, kde okrem iného vznikla prvá 
československá letka v Británii  
poobede: odchod do Cambridge – pešia 
prehliadka historického centra mesta so 
sprievodcom, návšteva jedného z kolégií: King’s 
College a priľahlej kaplnky, Corpus Christi Coll., 
Queen’s Coll., Magdalen Coll., St. John’s College 
atď., prechádzka cez Backs – parky pozdĺž rieky 
Cam, od ktorej je odvodený názov mesta, možnosť 
plavby na loďkách, návrat do rodín  

5. deň celodenný pobyt v Londýne  
doobeda: návšteva druhého najväčšieho 
európskeho futbalového štadiónu Wembley 
Stadium – hostiteľ olympijských zápasov, šatne 
hráčov, tlačová miestnosť, VIP lóže, obchod 
s futbalovými suvenírmi a veľa iného (v prípade 
plnej obsadenosti návšteva štadiónu FC Chelsea  
Stamford Bridge, alebo Arsenal Stadium), presun 
londýnskym metrom (tube)  
poobede: možná návšteva vojnového krížnika 
HMS Belfast (alternatívne: návšteva hradu Tower 
of London – vrátane prehliadky korunovačných 

klenotov), presun loďou/metrom k O2 Arena, 
možnosť navštíviť atrakciu – Emirates Aviation 
Experience, nevšedný zážitok v podobe riadenia 
leteckého simulátoru a jazdu na lanovke Emirates 
Air Line, vo večerných hodinách odchod rovnakou 
trasou na Slovensko 

6. deň príchod ku škole vo večerných hodinách 
 
 

CENA ZÁJAZDU EUR 325,- ZAHŔŇA: 
  3x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských 

rodinách vrátane celodennej stravy (obed formou 
balíčka) 

 dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, 
bufet) 

 prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt)  

 dopravu študentov na miesto stretnutia s hostiteľskou 
rodinou  

 komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, 
storno zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny) 

 poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 
Sb.  

 sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 
informačné letáky a mapky  

 bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 
školy z Bratislavy a okolia a školy do 50 km od hraníc 
ČR-SR, platí pre minimálne 14 študentov)   

 

V cene nie sú zahrnuté vstupy do navštívených objektov 
a miestna doprava. 
 


