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Třetí 

Studijní vzdělávací zájezd 

Paříž – Londýn – Oxford - 

Cambridge 

Termín: 3.6. – 8.6. 2012 

Program zájezdu číslo: 201201 

1. den – odjezd od školy přes Německo do Paříže 

2. den – prohlídka Paříže: pěší prohlídka s průvodcem – Trocadéro, návštěva Eiffelovy věže – 

zastávka s možností návštěvy věže výtahem nebo pěšky po schodech, Martovo pole, Invalidovna, 

most Alexandra III., projížďka lodí po Seině (alternativně: návštěva Louvru se světoznámými 

sbírkami – Mona Lisa, Venuše z Milo, malby slavných malířů Rubense, Tiziana a jiných, pozor 

v úterý zavřeno), nábřeží Seiny, L’ile de la Cité – návštěva slavné katedrály Notre Dame, návštěva 

Latinské čtvrti – bulvár St. Michel, univerzita Sorbona, odjezd na ubytování v hotelu F1 

3. den – po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Cambridge 

odpoledne: příjezd do Cambridge – pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, návštěva jedné 

z kolejí: King’s College a přilehlé kaple, Corpus Christi Coll., Queen’s Coll., Magdalen Coll., St. John’s 

College atd., procházka přes Backs – parky podél řeky Cam, od které je odvozen název města, možnost 

projížďky na lodičkách, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Londýně 

4. den – dopoledne: odjezd do Oxfordu – prohlídka univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College 

– nádvoří, kaple, jídelna (místo filmování Harryho Pottera), katedrála Christ Church Cathedral, prohlídka 

nejstaršího anglického univerzitního města – High Street a nejkrásnější kolej Magdalen College, Saint 

Aldate’s Street, Carfax Tower ze 13. st., nejstarší kolej Merton College (1264), Town Hall, zakončení 

procházky u Radcliff Camera a Clarendon Building 

                 odpoledne: odjezd do královského města Windsor – zastávka u víkendové rezidence královny Alžběty II. 

Windsor Castle, dle zájmu a časových možností procházka k nejstarší soukromé chlapecké škole v 

Etonu (místo studií synů princezny Diany a prince Charlese), návrat do rodin 

5. den – celodenní pobyt v Londýně                                 

                 dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, 

Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace – event. zhlédnutí střídání stráží, piknik v St. 

James’s Parku, přejezd londýnským metrem (tube) 

                 odpoledne: návštěva některého z bezplatných muzeí – British Museum, Natural History Museum nebo 

Science Museum, nákupy na Oxford Street, ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky 

6. den – příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách 

 

          



 

 

Cena zájezdu 7 400,- Kč zahrnuje: 

 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje) 

 2x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní 

stravy (oběd formou balíčku) 

 dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet) 

 přepravu přes kanál La Manche (obousměrně Eurotunnel, 

nebo trajekt – v kompetenci CK) 

 každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou 

rodinou 

 zdravotní pojištění v rozsahu VZP do výše 2 mil. Kč, pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 

Sb. 

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky 

 na 15 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor 

 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 15 

studentů) 

 pedagogický doprovod 

 

Ceny vstupů: 

V Paříži: 
1. Eiffelova věž – výtah do 2.patra       11,80 Euro 
2. Projížďka lodí po Seině         6,00 Euro 
3. Metro         2,00 Euro 

Celkem    zaokrouhleno  20,00 Euro 
 
 
 

Ve Velké Británii: 
1. King´s college, Cambridge      4,50 liber 
2. Projížďka na lodičkách, Cambridge    9,00 liber 
3. Christ Church college, Oxford     6,00 liber   
4. Jízda metrem – Londýn      1,50 liber 
5. Projížďka lodí po Temži, Londýn               3,75 liber 
6. London Dudgeon       12,54 liber 
7. London Eye      10,00 liber 

 
Celkem: 47,29 liber, bohužel jsou ceny do konce roku 2011 a v roce 2012 může být 
drobný nárůst vstupů nebo jízdného, proto vybereme 50 liber a dětem případné 
zbytky peněz poslední den vrátíme (vrací se to tak, aby je stihly ještě utratit za 
nějaké drobné dárečky nebo dobroty  ). 
 
Kapesné na zájezd je v režii rodičů. Ceny v Británii jsou mírně vyšší za jídlo a pití 
než u nás, ale nechá se zde koupit levněji značkové oblečení a obuv. Např. značkové 
boty již za 12 liber apod.         

 

 



 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE 

PŘEDŠKOLNÍ 420, PRAHA 4 

KUNRATICE, 148 00 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

 NA STUDIJNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 

Paříž – Londýn – Oxford – Cambridge 

č. 201201 

  3.6. – 8.6.2012 

 

VYPLNÍ RODIČE (zákonný zástupce): 
 

Jméno dítěte: …………………………………Třída: …………………………………………. 

 
Datum narození: ……………………………..Rodné číslo: …………………………………… 
 
Bydliště: ……………………………………..Telefon: ………………………………………... 
 
Jméno otce: …………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ………………………………………... 
 
Jméno matky: …………………………………………………………………………………... 
 
Telefon: ………………………………………... 
 
Jiné kontaktní spojení na zákonného zástupce dítěte: 
………………………………………….. 
 

Přihlášku vraťte se zálohou 2 000,- Kč obratem do 10.11.2011 Jitce 
Kopáčové. 

 
Potvrzujeme, že dodržíme splátkový kalendář výjezdu: 
2. záloha 1 500,- Kč do 31.1.2012 
Doplatek 3 900,- Kč do 28.2.2012 
 
 
 
V Praze dne …………………. 2011 

………………………………….. 
 


