
 

Edinburgh s výukou 

 

 

Termín:  2. 5. – 10. 5. 2020 

1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách do severní Francie, ubytování v hotelu typu F1. 

2. den: Ráno plavba trajektem do Velké Británie a prohlídka jednoho z nejslavnějších univerzitních měst Oxfor-
du. Dopoledne pěší procházka s průvodcem (Carfax Tower, Magdalene College, High Street, Radcliff Camera, 
Clarendon Building…), poté projížďka no lodičkách (7£) po Temži a návštěva Christ Church College (7,50£). 
Noční přejezd do Edinburghu. 

3. den: Dopoledne výuka angličtiny 8:30 – 12 h. Odpoledne prohlídka města Edinburgh, procházka po královské Royal Mile, návštěva Edinburgh 
Castle (zdarma). Večer ubytování v hostitelských rodinách v Edinburghu.  

4. den: Dopoledne výuka angličtiny 8:30 – 12h. Odpoledne výlet na hrad Stirling Castle (zdarma), kde se psaly skotské dějiny. Poté přejezd 
k Wallace Monument (6,25£), památníku věnovanému národnímu hrdinovi Williamu Wallacovi, výstup na rozhlednu. Večer návrat na ubytování. 

5. den: Celodenní výlet do oblasti Highlands, projížďka smutným údolím Glencoe s procházkou. Poté zastávka u Commander Memorial (vyhlídka 
na Ben Nevis) a ve Fort Augustus u Neptunových schodů. Zastávka u Glenfinnan Viaduct, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi. Odpoledne 
projížďka lodí (10£) po jezeře Loch Ness. Večer návrat na ubytování. 

6.den: Dopoledne výuka angličtiny 8.30 – 12h. Odpoledne návštěva slavné královské jachty Britannia (10£). V případě pěkného počasí výstup na 
Calton Hill, odkud se vám otevře nádherný výhled na město. V případě deštivého počasí návštěva National Museum of Scotland. 

7.den: Ranní přejezd do Anglie se zastávkou na hradě Alnwick (8£), jeden z nejkrásnějších britských hradů, který sloužil i jako filmová kulisa v sérii 
o Harry Potterovi, seriálu Černá Zmije či velkofilmu Ivanhoe. Poté návštěva Yorku a procházka s průvodcem historickým centrem. Večer ubytování 
v hotelu.  

8.den: Brzy ráno přejezd do Londýna. Dopoledne návštěva filmových studií Warner Bros – Making of Harry Potter (20£). Odpoledne přejezd do 
Londýna a prohlídka zdejších pamětihodností (Parlament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Sq.). Poté projížďka na London Eye 
(16£). Večer odjezd zpět do ČR. 

9.den:  Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

12590Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků), 1x v hotelu 
v Anglii se snídaní a 1x v hotelu ve Francii (bez 
snídaně) + 12lekcí aj 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storno 
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání 
s hostitelskou rodinou 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
a dodání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí cca 80 GBP včetně MHD (v případě 
zájmu o London Eye + 16 GBP) 
 

 



 
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažné rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení:                                                                                                                               Třída: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost: 
 

Kontakt na rodiče 
Email:                                                                                                                                                    Telefonní číslo: 

 

Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2019.                                                                                                                                                                                                                    

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz 

výše).                                                                                                                                                                                                    

 …………………………………………………. 

     Podpis zákonného zástupce  


