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ANGLICKÉ KRÁĽOVSTVO 
PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
 

ZA ZÁBAVOU AJ POZNANÍM 
 
PROGRAM ZÁJAZDU 
pre Spojenú školu sv. Košických mučeníkov: 
1. deň odchod spred školy do francúzskeho prístavu 

Calais 
2. deň preprava cez kanál La Manche, odchod do 

Londýna  
doobeda: jazda na obrovskom vyhliadkovom 
kolese London Eye s prekrásnym výhľadom do 
60 km, pešia prehliadka so sprievodcom – 
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big 
Ben, Downing Street, prechádzka v St. James’s 
Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Leicester Square, Trafalgar Square 
poobede: preprava metrom k návšteve Natural 
History Museum, vo večerných hodinách presun 
na ubytovanie v rodinách v Londýne a okolí 

3. deň celodenná návšteva Londýna 
doobeda: prechádzka v parku Greenwich, nultý 
poludník, Royal Observatory, možnosť 
bezplatnej návštevy National Maritime 
Museum, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty 
Sark, plavba loďou po Temži 
poobede: návšteva Tower of London vrátane 
prehliadky korunovačných klenotov a stretnutia 
s Beefeatermi, presun cez Tower Bridge 
(možnosť prechádzky po presklenej podlahe s 
výhľadom na Temžu), prechádzka po brehu rieky 
Temža k St. Paul’s Cathedral, návrat do rodín 

4. deň   celodenná návšteva Hastings 
návšteva Smugglers Adventure (pútavá 
prehliadka pašeráckych jaskýň) a zrúcaniny 
Hastings Castle, v prípade záujmu možnosť 
zviesť sa na viktoriánskej dráhovej lanovke East 
Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, 
návšteva Blue Reef Aquarium, Net Shops, 
zastávka na pláži, nákupy, vo večerných 
hodinách odchod po rovnakej trase späť na 
Slovensko 

5. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne 
večerných hodinách 

 
 
 

     
 

 
 

 
 

CENA ZÁJAZDU EUR 295,- ZAHŔŇA: 
• 2x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských 

rodinách vrátane celodennej stravy (obed formou 
balíčka) a dopravy študentov k miestu stretnutia 

• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, 
bufet)  

• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 
Eurotunnel alebo trajekt) 

• komplexné poistenie (liečebné náklady, 
zodpovednosť, storno zájazdu, úrazové poistenie, 
poistenie batožiny) 

• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 
Sb. 

• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu 
pobytu, informačné letáky a mapky 

• pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre skupiny 
minimálne 14 študentov) 

 

V cene nie je zahrnuté vstupné do navštívených objektov 
a miestna doprava. 
 

 


