
 

Jurské pobřeží 

Termín:  22.5. – 30.5.2023 

1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais. 

2. den: Ráno příjezd do Velké Británie a návštěva Southamptonu, odkud na svoji první a poslední cestu vyplouval 
Titanic. Plavba trajektem na Isle of Wight a návštěva Osbourne House, sídla královny Viktorie. Večer ubytování 
v hostitelských rodinách v Dorsetu. 

3. den: Dopoledne  výuka angličtiny.  Odpoledne návštěva nejslavnější prehistorické památky – Stonhenge. Poté prohlídka města 
Salisbury a návštěva zdejší katedrály, ve které se nachází originál Magny Charty. Večer návrat do hostitelských rodin. 

4. den: Dopoledne výuka angličtiny. Odpoledne průjezd chráněnou oblastí New Forest s vřesovišti a typickými anglickými vesničkami 
a návštěva paláce Beaulieu, který ukrývá jednu z největších sbírek automobilů. Večer návrat na ubytování. 

5.den: Dopoledne  výuka angličtiny. Odpoledne průjezd s fotopauzami tzv. Jurským pobřežím, které bylo první přírodní památkou na 
seznamu UNESCO. Uvidíte zde zkameněliny živočichů a stopy dinosaurů. Odpoledne návštěva romantické zříceniny Corfe Castle, který 
se nachází na poloostrově Isle of Purbeck. Poté zastávka u zálivu Lulworth Cove a procházka ke skalní bráně Durdle Door. Večer návrat 
na ubytování. 

6.den: Dopoledne výuka angličtiny. Odpoledne prohlídka města Weymouth a Isle of Portland, návštěva Portland Castle a Day D 
Museum. Večer návrat na ubytování. 

7.den: Po rozloučení s hostitelskými rodinami přejezd do Londýna.  Procházka Greenwichským parkem a překročení nultého poledníku, 
plavba lodi do City of Westminster a prohlídka historického centra (Parlament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar 
Sq….). Večer ubytování v hotelu v Londýně. 

8.den: Návštěva filmových studií Warner Bross – Making of Harry Potter. (další program bude přizpůsoben času návštěvy filmových 
studií). Večer odjezd zpět do ČR. 

9.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

14990 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 

kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 

přes kanál La Manche 
• 5x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 

penzí (oběd ve formě balíčků) + 9 hodin aj 
• 1x ubytování v hotelu se snídaní 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 

storna  
• 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 120 GBP 
 

 



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 

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.  

 


