Univerzitní města staré Anglie, hrad Warwick a hrabství Kent
Zájemci o výukový pobyt odevzdávají přihlášky do 31. ledna 2019, počet míst je omezen!
Zároveň vybíráme zálohu 1000,-.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na zahraniční výukový zájezd do Anglie v pravděpodobném termínu od 4. - 11. 10. 2019.
Veškeré informace budou vždy aktualizovány na stránkách školy (www.zskom17.cz) v záložce Aktuality, příp. Ze života školy –
Zájezdy do Anglie.

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru: …………………………………………………
třída: ………………………………………………………….
škola: …………………………………………………………
Závažnou přihlášku a zálohu 1000,- odevzdávejte p. uč. Jindřichové (2.A), nebo p. uč. Mrkosové
(kabinet jazyků 2.st.).

Předběžný harmonogram zájezdu
1. den: odjezd od školy v odpoledních hodinách do francouzského přístavu Calais/Dunkirk.
2. den: ranním trajektem/tunelem do britského DOVERU, který nás za rozbřesku přivítá typickými
křídovými útesy, jejichž jasně bíla barva dala za vznik názvu Albion, kterým je tato ostrovní
monarchie často nazývána. Přejezd do prvního z univerzitních měst, které při našem putování
navštívíme – CAMBRIDGE. Celodenní prohlídka s procházkou po historické části města, návštěva
univerzitních prostor včetně slavné KING’S COLLEGE (V CENĚ). Na přání skupiny individuální
volno, nákupy či návštěva vyhlášených muzeí. Na závěr programu se projedeme po řece CAM
vedoucí skrze centrum města (fakultativně). Pozdě odpoledne přesun do centrální Anglie do města
NORTHAMPTON. Ubytování v ověřených hostitelských rodinách. Večeře.
3. den: snídaně, autobusem do zhruba hodinu a půl vzdáleného města NOTTINGHAM. Prohlídku
tohoto kulturního a ekonomického centra oblasti zahájíme na zámku WOLLATON CASTLE, jehož
prostory byly využity pro natáčení série filmů s BATMANEM. Po prohlídce interiérů a krátké
procházce tamním parkem se přesuneme do kampusu elitních královských kolejí UNIVERSITY OF
NOTTINGHAM, kde poznáme typický studentský život a seznámíme se i s věhlasným britským
vzdělávacím systémem. Kromě procházky kolem historických budov kampusu – TRENT
BUILDING, PORTLAND BUILDING, do kterých budeme moci nahlédnout, nás čeká i unikátní
prohlídka místní rozsáhlé knihovny HALLWARD LIBRARY, kde uvidíme několik set let staré
publikace. Místní profesoři pro naši skupinu připraví i ilustrativní přednášku v angličtině, která nám
umožní získat představu o tom, jak vypadá studium na britské univerzitě v praxi. Návrat na ubytování,
večeře.
4. den: snídaně, autobusem do COVENTRY – prohlídka nejekologičtějšího města na Ostrovech,
které bylo za účelem zachování tajemství o prolomení algoritmu německých šifrovacích zařízení
obětováno nacistickým náletům a po válce znovu vybudováno (oběd formou balíčku). Svědkem
válečných dob jsou všudypřítomné pozůstatky původních staveb a zejména monumentální památník
uprostřed ruin chrámu ST. MICHAEL CATHEDRAL. V závislosti na otevírací době pak můžeme
vystoupat i na věž této katedrály, která jako zázrakem zůstala po náletech téměř neporušena. Po krátké
procházce typickými úzkými uličkami pak jistě zbyde čas na možnost nákupů v populárním obchodě
PRIMARK. Odpoledne se pak přesuneme mírně na jih k městečku WARWICK, kde navštívíme
proslulý historický hrad WARWICK CASTLE (V CENĚ) s nespočtem atrakcí. Na závěr ještě
následuje krátká prohlídka městečka. Na přání skupiny kratší návštěva hradu a posléze ještě v případě
kratší návštěvy hradu (na přání skupiny) zastávka ve STRATFORDU – krátká prohlídka rodného
města W. SHAKESPEARA. Zpět na ubytování. Večeře.

5. den: snídaně, autobusem do dalšího univerzitního města (oběd formou balíčku). Tentokrát nás čeká
návštěva tradičního britského univerzitního města OXFORD. Prestižní univerzita nás přivítá mnoha
historickými budovami, kterými se budeme moci mezi prominentními studenty procházet. Uvidíme
slavné univerzitní koleje a budovy jako RARCLIFFE CAMERA, UNIVERSITY CHURCH,
BODLEIAN LIBRARY a zejména navštívíme CHRIS CHURCH COLLEGE, jejíž interiéry
proslavila zejména série filmů o HARRY POTTEROVI. Jistě zbyde i čas na procházku typickými
uličkami univerzitního městečka a návštěvu některého z tamních historických muzeí. V pozdních
odpoledních hodinách se ještě před návratem do rodin projdeme centrem NORTHAMPTONU, kde
uvidíme pozůstatky hradu NORTHAMPTON CASTLE, významný chrám ALL SAINTS
CHURCH, památník místního rodáka Francise Cricka – objevitele struktury DNA či nádhernou
budovu místní radnice – GUIDHALL. Skromná pamětní deska na této budově vzdává čest Dianě
Spencerové, princezně z Walesu, která v hrabství Northamptonshire žila.
6. den: snídaně, přejezd centrální Anglií až do pobřežního hrabství KENT. Zde nás čekají dvě
zastávky. Nejprve navštívíme jednu z nejvýznamnějších britských katedrál v CANTERBURY, a
projdeme se i malebnými historickými uličkami města. Pozdější odpoledne bude patřit slavným
DOVERSKÝM ÚTESŮM, nad kterými se projdeme a za dobré viditelnosti uvidíme až do Francie.
Po té co si vychutnáme západ slunce s výhledem na kanál La Manche se přesuneme do přístavu.
Trajektem do Francie. Noční přejezd do AMESTERDAMU. Na přání skupiny lze zkrátit návštěvu
v Canterbury a navštívit hrad v Doveru (případně v ceně).
7. den: v brzkých ranních hodinách příjezd do AMSTERDAMU, česká snídaně v autobuse (v ceně),
prohlídka malebné holandské metropole protkané vodními kanály včetně centrálního náměstí DAM,
historického komplexu budov BEGIJNHOF a přes proslulý most MAGERE BRUG se dostaneme
až na tržiště provoněného tradičními holandskými sýry. Po návštěvě RAJKS MUSEUM se ještě
podíváme před dům ANNY FRANKOVÉ a z centra města na závěr PŘIPLUJEME TRAJEKTEM
(v ceně) k autobusu. Odjezd do ČR.
8. den: příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.
Cena: 8 990,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, zpáteční trajekt Francie – Dover nebo (dle
jízdního a plavebního řádu případně eurotunelem), 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou
penzí (oběd formou balíčku), 1x česká snídaně v autobuse (párky), cestovní pojištění, pojištění proti
úpadku CK, informační materiály, vedoucího zájezdu, vstupné do hradu Warwick Castle, na věž
kostela ST. MICHAEL v Coventry a do interiérů koleje Christ Church v Oxfordu, King’s
College v Cambridge, návštěva univerzity v Nottinghamu, vstup do hradu WOLLATON
CASTLE (v hodnotě cca 35 GBP).
Cena nezahrnuje: ostatní vstupy, které nejsou součástí pevného programu (plavba na gondole
v Cambridge cca 10 GBP/osoba, návštěva katedrály v Canterbury 7,5/os) a vše co není uvedeno
v odstavci „Cena zahrnuje“.
Celkové vstupné nad rámec ceny max 17,5 GBP

