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Za klenoty severní Anglie s výukou anglického jazyka 
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. 

Cena: 10.550,- Kč za žáka     Termín: 16.6.2018 až 22.6.2018 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd v sobotu v dopoledních hodinách. Přejezd Německem, Belgií a Francií. 

2. den: V časných ranních hodinách Eurotunelem nebo trajektem přejedeme do Velké Británie. Cesta do historického města 
York, které kdysi bývalo hlavním městem severu. V Yorku byl korunován i jeden z římských císařů. Projdeme se labyrintem 
středověkých uliček i po zachovalých hradbách města. Uvidíme: Yorkminster – velkolepá katedrála s největší vitráží na 
světě, ruiny opatství St. Mary’s a hrad Clifford’s Tower, National Railway Museum – unikátní železniční muzeum, kde 
můžete vidět luxusní vagony královny Viktorie.  V podvečer ubytování v rodinách. 

3. den: Dopoledne výuka s anglickým lektorem. Odpoledne výlet do národního parku North York Moors. V poklidném 
městečku Pickering nastoupíme do vlaku taženého parní lokomotivou a spolu s „Harry Potterem“ projedeme nádherným 
údolím do „Bradavic“, tedy do Goathlandu. Dále budeme pokračovat do Whitby, malebné rybářské osady vklíněné mezi 
divoké mořské útesy. Romantické rozvaliny Whitby Abbey, tyčící se nad divokými útesy inspirovaly Brama Stokera k napsání 
románu o Drákulovi. Historie města připomíná stavbu lodí pro slavného mořeplavce James Cooka. 

4. den: Dopoledne výuka s anglickým lektorem. Odpoledne výlet od Beamish. Projdeme se skanzenem – unikátní hornickou 
osadou s chýšemi, starou těžní věží, dolem a štolou, kde se těžilo černé uhlí. Uvidíme panské sídlo a obnovené městečko 
s obchody, bankou, pubem, zubním lékařem, tiskárnou, redakcí novin a kanceláří právníka. Celým areálem nás budou 
doprovázet průvodci – herci v dobových kostýmech. 

5. den: Dopoledne výuka s anglickým lektorem. Odpoledne výlet do Scarborough – proslulý trh ve Scarborough se stal i 
námětem mnoha lidových písní. Nejstarší lázeňské město v zemi se stalo módním letoviskem za vlády královny Viktorie. 
Navštívíme Sea Life Centre a v případě časových možností se projdeme po úchvatných útesech Flamborough Head. 

6. den: V časných ranních hodinách odjezd do Londýna a jeho prohlídka: 
▪ Victoria Embankment, Cleopatra`s Needle, the Houses of Parliament, London Eye, Westminster Abbey 
▪ Procházka po Whitehall, třídě ministerstev a vládních úřadů, nahlédneme do slavné Downing Street 
▪ Buckingham Palace, sídlo královské rodiny. V jeho blízkosti si prohlédneme i další královské rezidence; 
▪ Centrum londýnské zábavy, slavných divadel a zábavných podniků, cenově přístupných obchůdků - Soho, Piccadilly 

Circus, Regent Street, Leicester Square, China Town, Trafalgar Square, Covent Garden;  
▪ Dále lodí po Temži do Greenwich (observatoř s nultým poledníkem). Ve večerních hodinách odjezd směr Dover. 

7. den: Přejezd Francie, Belgie a Německa, návrat do místa nástupu v odpoledních hodinách. 

Cena obsahuje: 

Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s  možností 
občerstvení, Eurotunel nebo trajekt Calais – Dover. 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). Výuka 
anglického jazyka s rodilým mluvčím v rozsahu 3x3 lekce. Pojištění CK proti úpadku. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové 
pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků), asistenční služby v zahraničí, poškození nebo ztráta dokladů a 
pojištění odpovědnosti cestujících. 

Cena neobsahuje: 

Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů, rovněž cenu jízdného ve veřejné dopravě.  

Doporučené kapesné: 80 - 100 Liber 

http://www.arundel.cz/kralovska-rodina.htm
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Zájezd organizuje a prodává CK Arundel, s.r.o.                   www.arundel.cz    
Na Vyhlídce 1422 
Nové Město nad Metují 
549 01 

Zastoupená: PaedDr. Jana Helikarová 
IČ:  035 85 247 
DIČ:  CZ035 85 247 

GMS: +420 603 478 009 e-mail: jana.helikarova@arundel.cz, info@arundel.cz

Trasa zájezdu: 
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Scarborough a východní pobřeží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazené trasy jsou pouze přibližné a s ohledem na dopravní situaci v době zájezdu mohou být pozměněny. Rovněž tak uvedené 
časy a vzdálenosti nemusí odpovídat skutečnosti. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a pohodlně do všech zajímavých míst Velké 
Británie a seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí a současnou kulturou hrdého národa. 

 

Příjemné zážitky a krásné vzpomínky Vám přeje cestovní kancelář Arundel, s.r.o.  
Specialista na Velkou Británii … a Londýn. 

www.arundel.cz  
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