
Základní škola Skalná, příspěvková organizace 
Sportovní 260,  351 34  Skalná, IČO: 75006561 

tel. 736 481 606, e-mail: zsskalna@zsskalna.cz 
 

 

 
ANGLIE 2022 

5 dní, 8 lekcí angličtiny 
16. 10. – 22. 10. 2022 ZŠ SKALNÁ 

 
1. DEN odjezd, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké Británie 
2. DEN v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, přejezd do Doveru. Návštěva 

Londýna – přesun hromadnou dopravou (kombinace lanovky, vlaku, popř. 
metrem) do centra metropole. Prohlídkové trasy volíme tak, aby děti viděly 
všechny hlavní památky a zvládly navštívit všechny vybrané vstupy (London 
Eye). 
20:00 setkání s rodinami v Londýně, večeře. 

3. DEN Výuka / 4 lekce 
Odpoledne výlet do WB Studios – prohlídka filmových ateliérů, kde se 
natáčely příběhy o čarodějnickém učni Harry Potterovi. 
19:00 návrat do rodin, večeře 

4. DEN výuka/ 4 lekce 
V odpoledních hodinách odjezd do přístavu, přejezd do Calais, průjezd 
Evropou. 
 

5. DEN zpáteční cesta, příjezd v ranních hodinách 

 
V CENĚ:  

 doprava zájezdovým autobusem,  
 přistavení autobusu při minimálním počtu 15 platících účastníků, 
 doprava Calais-Dover a Folkstone – Calais (trajekt, Eurotunnel) 
 výuka dle programu 
 2 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou 

balíčku, teplá večeře) 
 ubytování po 2-5 studentech v jedné rodině,  
 průvodce CK po celou dobu pobytu i cesty,  
 cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu), pojištění CK proti úpadku 

 
 
 
CENA: 10.000 Kč  
 
Kromě výše uvedeného, cena zahrnuje vstupné do WB Studios – Harry Potter Story, London Eye a 
do dalších objektů, dále lístky na MHD v Londýně a dopravu po Mži na lodičkách.  
Vzhledem k možné změně kurzu libry vůči koruně bude závěrečné vyúčtování provedeno po 
návratu z Londýna. 
  

mailto:zsskalna@zsskalna.cz

	CENA: 10.000 Kč
	Kromě výše uvedeného, cena zahrnuje vstupné do WB Studios – Harry Potter Story, London Eye a do dalších objektů, dále lístky na MHD v Londýně a dopravu po Mži na lodičkách.
	Vzhledem k možné změně kurzu libry vůči koruně bude závěrečné vyúčtování provedeno po návratu z Londýna.
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