Studijní vzdělávací zájezd do Velké Británie
Coventry s výukou

8 dní/5 nocí/12 lekcí + celodenní výlet do Oxfordu (Birminghamu)
Cena: 10 150,-Kč
Kde: Coventry, střední Anglie
Termín: 11. – 18. května 2013
Návrh programu pro jazykový pobyt v Coventry - 8 dní (12 lekcí):
1. den: odjezd z České republiky – Křídlovická, Brno.
2. den: ráno přejezd Eurotunelem nebo trajektem do Velké Británie z Calais, příjezd do Coventry – návštěva
Museum of British Road Transport (vstup zdarma), muzea s největší sbírkou vozů a kol vyrobených v
Británii. Prohlídka centra města a moderní katedrály z 20.stol., večer setkání s hostitelskými rodinami,
večeře v rodinách.
3. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne odpoledne výlet do Warwicku, návštěva mohutného
středověkého hradu (8,50 GBP), dle času prohlídka historického městečka. Návrat do rodin.
4. den: snídaně, dopoledne výlet do historického města Gloucester se známou katedrálou, odpoledne
přejezd do Birminghamu, návštěva Cadbury World (8,50 a 10,50 GBP), populárního zábavního parku,
kde si přijdou na své zvláště milovníci čokolády, případně návštěva interaktivního vědeckého muzea
Thinktank (4,74 a 7,15 GBP, s IMAX kinem 8,34 a 14,81 GBP), dle zájmu návštěva obchodního domu
od českého architekta Kaplického. Návrat do rodin.
5. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne návštěva Stratfordu nad Avonou, rodiště W. Shakespeara,
prohlídka jeho rodného domu (5,60 GBP), prohlídka historického centra. Návrat do rodin.
6. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet do Dudley –
prohlídka Black Country Museum (6,75 GBP), průmyslového skanzenu se spoustou atrakcí pro děti.
Návrat do rodin.
7. den: snídaně, brzy ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka města – Westminster Abbey, Houses
of Parliament , Downing Street, Buckingham Palace Trafalgar Square, Piccadilly Circus, návštěva Britského
muzea nebo nákupy na Covent Garden, večer odjezd do České republiky.
8. den: návrat do České republiky na určené místo.
Alternativa celodenního výletu:
návštěva Oxfordu, – procházka po centru města, návštěva koleje Christ Church (6 GBP) nebo bývalého
vězení Oxford Castle (5 a 6 GBP), prohlídka Ashmolean Museum, nejstaršího veřejného musea v Británii,
nebo Pitt-Rivers Museum, jednoho z nejlepších etnografických muzeí na světě (oboje zdarma), dle času a

zájmu možnost výstup na vyhlídkovou věž, nákupy v centru, jízda vyhlídkovým autobusem, lodičkou,
jízda na pramicích, popř. návštěva Botanické zahrady

Cena zahrnuje (platí pro studenty do 17 let včetně)
• ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
• plnou penzi (snídaně a večeře, oběd ve formě balíčku) v hostitelských rodinách
• vstupní test, rozdělení do skupin
• 12, 16 nebo 20 vyučovacích hodin angličtiny vedených kvalifikovanými anglickými lektory
• použití učebních materiálů
• závěrečný certifikát
• dopravu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace) včetně Eurotunelu či trajektu
(obě cesty stejně – rozhodnutí v kompetenci SA), autobus doprovází skupinu během celého pobytu
• výlety dle programu
• pojištění účastníků hromadného zájezdu (str. 6)
• pojištění na storno
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu
• občerstvení na zpáteční cestě
• informační materiály

Cena nezahrnuje
• příplatek za kombinaci trajektu a Eurotunelu či za specifický požadavek na způsob přepravy
• vstupné do navštívených objektů a kapesné

…………………………………………………………………………………………………………………………

Závazně přihlašuji svého syna / dceru ___________________________
na studijní vzdělávací zájezd do Coventry.
Prohlašuji, že můj syn / dcera má platný cestovní doklad.
V __________ dne _____________
Podpis zákonného zástupce: ____________________________________________________

