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17011 2016/2017 dle nabídky CK 
 

HASTINGS – 

INTENZIVNÍ KURZ 

S EMBASSY ENGLISH 

VZDĚLÁVACÍ DOBRODRUŽSTVÍ  
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den  odjezd od školy přes Německo a Belgii do 

francouzského přístavu Calais 
2. den  příjezd do Calais, přeprava přes kanál La 

Manche, odjezd do přímořského letoviska 
Hastings, návštěva Smugglers Adventure – 
poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní 
a rozvaliny Hastings Castle, v případě zájmu 
možnost jízdy na viktoriánské lanové dráze 
East Hill Cliff Railway, umožňující 
panoramatické výhledy a přístup k Hastings 
Country Parku, Procházka přes Old Town, kde 
se nachází fishmarket, Blue Reef Aquarium a 
Net Shops, zastávka na pláži, nákupy, ve 
večerních hodinách ubytování v rodinách 
v Hastings a v okolí  

3. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – jazykový test, 
rozdělení do skupin, výuka, teplý oběd 
odpoledne: přejezd do města Canterbury, 
návštěva slavné Canterburské katedrály, 
možnost plavby na loďkách, pěší procházka a 
drobné nákupy na hlavní třídě (hrázděné domy 
s pokřivenými střechami, nemocnice 
Eastbridge Hospital), návrat do rodin 

4. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, teplý 
oběd; odpoledne: návštěva města Brighton – 
pobřeží a viktoriánské molo Brighton Pier – 
zasahuje 512 m do moře, procházka po 
přímořské promenádě, návštěva Sea Life 
Centre – podmořského akvária (mořští koníci, 
žraloci), piknik v královských zahradách, 
návštěva exotického královského paláce Royal 
Pavilion – sídla krále Jiřího IV., nazývaného 
„Bílý slon Anglie“, procházka historickým 
centrem „The Lanes“, drobné nákupy, zastávka 
na křídových útesech Seven Sisters, které jsou 
součástí národního parku South Downs, návrat 
do rodin 

5. den  dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, teplý 
oběd odpoledne: návštěva města Battle 
(dějiště nejslavnější suchozemské bitvy 
britských dějin u města Hastings), spojená 
s prohlídkou 

nádherného opatství Battle Abbey a 
velkolepého vesnického sídla Penshurst Place 
(od roku 1552 sídlo rodiny Sidney), návrat do 
rodin 

6. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, předání 
diplomů, teplý oběd odpoledne: návštěva 
jednoho z nejoblíbenějších míst na pobřeží 
Sussexu, bývalého pašeráckého městečka Rye 
(nádherné staré město s červenými střechami a 
malebnými úzkými uličkami), návrat do rodin 

7. den  celodenní pobyt v Londýně 
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – 
možnost projížďky na obřím vyhlídkovém kole 
London Eye s překrásným výhledem až do 60 
km, Westminster Abbey, Houses of Parliament 
(v případě zájmu možnost prohlídky budovy – 
nutné objednat předem), Big Ben, Downing 
Street, procházka přes St. James’s Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester 
Square, Trafalgar Square 
přesun londýnským metrem (tube) 

8. den odpoledne: návštěva nejznámějšího muzea 
voskových figurín Madame Tussauds 
(alternativně: London Dungeon – středověké 
muzeum hrůzy a hororu), ve večerních hodinách 
odjezd stejnou trasou zpět do České republiky 8. 
den příjezd ke škole ve večerních hodinách 

 

CENA ZÁJEZDU KČ 11 990,- ZAHRNUJE: 

• 5x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
•  celodenní strava (plná penze, v době výuky teplý oběd – 

výběr ze široké nabídky jídel ve školní kantýně) 
•  16 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 

a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL) 
•  dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 
•  přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 

Eurotunnel, nebo trajekt) 
•  dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou 
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 

storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 
•  pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 
•  průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 

informační letáky a mapky 
•  přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti 

bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 
 
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a 
jízdné. 


