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Studijní pobyt s výukou angličtiny – Worthing 
 

Sedmidenní studijní pobyt s výukou anglického jazyka a ubytováním v hostinských rodinách ve Worthingu, 
prohlídkou hradu v Doveru, návštěvou lázeňského města Brighton a jižního pobřeží Anglie. 

 

Cena:  9.980,- Kč za jednoho žáka                Termín: 7.9. až 13.9.2019 

 
Program zájezdu: 

1. den - Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách, přejezd Německa, Belgie a Francie. 

2. den - Plavba trajektem přes kanál La Manche z Calais nebo Dunkirku do Doveru. Prohlídka Dover Castle a jeho podzemních 
prostor. Tento největší anglický hrad byl založena ve 12. století Jindřichem II. Za 2. světové války byla odsud řízena operace Dynamo 
(evakuace britských jednotek od Dunkirku). Rozsáhlé podzemí s velícím střediskem, nemocnicí a elektrárnou bylo užíváno britskou 
armádou a vládou Jejího Veličenstva až do roku 1984. Přejezd do Worthingu, ubytování v anglických rodinách. 

3. den - Dopoledne výuka s anglickým lektorem. Odpoledne Brighton - přímořské lázeňské město s viktoriánským molem z r. 1899, 
se slavným královským pavilonem postaveným v indickém stylu pro krále Jiřího IV., s akváriem podmořských živočichů a se spletí 
uliček zvaných The Lanes. Ubytování v anglických rodinách. 

4. den - Dopoledne výuka s anglickým lektorem. Odpoledne výlet do hradu Arundel, sídla vévody z Norfolku a města Chichester, 
které je hlavním městem hrabství West Sussex a má jednu z nejpozoruhodnějších katedrál v Anglii. Ubytování v rodinách. 

5. den - Dopoledne výuka s anglickým lektorem. Odpoledne prohlídka vesničky Willmington s obrazcem Long Man, jižní pobřeží 
Anglie s přímořskými lázněmi Eastbourne, Beachy Head – 163 m vysoký křídový útes, nejvyšší na jižním pobřeží. V případě 
příznivého počasí procházka (cca 1,5 km) po útesech. Ubytování v rodinách. 

6. den - Ukončení ubytování. Přímořské letovisko Worthing – návštěva muzea, Lancing College - jedna z nejprestižnějších 
soukromých škol ve Velké Británii. Návštěva Hastings – starý přístav, který si zachoval část kouzla z předešlých dob. West Hill se 
starou viktoriánskou lanovou dráhou. Zřícenina slavného hradu Viléma Dobyvatele s výstavou „The 1066 Story“. Navštívíme slavné 
pašerácké jeskyně Smuggler‘s Adventure. Odjezd v pozdních odpoledních hodinách, přeprava trajektem přes kanál La Manche. 

7. den - Noční přejezd Francie, Belgie a Německa. Návrat ke škole. 

Cena obsahuje: 
Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s možností 
občerstvení, trajekt Calais/Dunkirk – Dover. Výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím v rozsahu 3 x 3 lekce v dopoledních 
hodinách, 4x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). 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 a rovněž jízdné veřejné dopravy. Cena dále neobsahuje 
případné příplatky za požadovanou dietní stravu. 

Doporučené kapesné: 80 až 100 GBP. 
 

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:  CZ 035 85 247 

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

http://www.arundel.cz/
mailto:jana.helikarova@arundel.cz
mailto:info@arundel.cz
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Trasa zájezdu: 

Cesta z místa nástupu do Worthingu se zastávkou na doverském hradu.  

 

 

 

 

 

 
Výlet do Arundelu a Chicestru 

 

Výlet do Eastbourne, Beachy Head a Seven Sisters 

  

Zpáteční cesta do Hastings a Doveru 

 

 

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 aktuální situaci. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a pohodlně do všech 

zajímavých míst Velké Británie a seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí i 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  

http://www.arundel.cz/
https://goo.gl/maps/UZ9cReqJbRQ2

