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Kristof, s. r. o.             Moskevská 28        tel.: 00420 485 102 862     mail: info@mojeanglie.cz           ič: 627 39 387                    BEZPLATNÁ LINKA 
cestovní kancelář       460 01 Liberec       fax: 00420 485 102 863      web: www.kristof-jazyky.cz      dič: CZ627 39 387              800 138 241 
                                       Czech Republic                                                                                                               účet: 673712133/0300 

1. den   V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie 
 
2. den   V ranních hodinách přeprava do Velké Británie 
  Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii, prohlídka historického centra a procházka 

kolem starobylých univerzitních kolejí (možnost návštěvy King’s College); v případě pěkného počasí možnost plavby 
po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél proslavených „college backs“. Navštívit můžeme některé 
z místních muzeí - Fitzwilliam Museum se sbírkami z Egypta, Řecka, Říma a kolekcí obrazů 19. století či si 
prohlédneme fosilie dinosaurů a dalších tvorů v Sedgwick Museum. 

               Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Cambridge 
 
3. den     dopoledne výuka 
  Ve starobylém Peterborough nás kromě mnohých oblíbených obchodů zaujme majestátní normanská katedrála 

z 12. století, kde je pohřbena první žena Jindřicha VIII. Kateřina Aragonská 
  Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Cambridge 
  
4. den   dopoledne výuka  
             Odpoledne se zastavíme u “paní královny“ v jejím nádherném venkovském královském sídle Sandringham, kde 

královská rodina tráví Vánoce, projdeme se po nádherném parku a v bývalých stájích budeme obdivovat vozový park 
královské rodiny. 

               - ubytování v hostitelských rodinách v okolí Cambridge  
 
5. den  dopoledne výuka  
            Framlingham Castle – malá vesnička na kopci s mohutným hradem z 12. století byla po staletí důležitým 

strategickým bodem hrabství Suffolk; Marie I., dcera Jindřicha I., zde pobývala v roce 1553 těsně předtím, než se 
stala anglickou královnou. 

             V případě času návštěva známého leteckého muzea IWM Duxford, které patří k jedněm z největších a nejslavnějších 
vojenských muzeí na světě, a kde si prohlédneme známá letadla historie - Spitfire, Concorde aj. 

                 Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Cambridge 
 
6. den Londýn – celodenní prohlídka hlavního města  
 Hned po ránu se projedeme lodí po Temži a během plavby si prohlédneme nejznámější památky Londýna. Z loďky 

vyskočíme u slavného 135 metrů vysokého kola London Eye, ze kterého si můžeme prohlédnout Londýn z ptačí 
perspektivy nebo navštívíme London Dungeon - kombinace skutečných dějin, hororu i humoru, jež vás provedou 
nazpět časem do nejtemnějších momentů v historii hlavního města. Odpoledne strávíme v oblasti Westminsteru, 
kde se projdeme kolem budov Parlamentu s věhlasným Big Benem, nasměřujeme se k Westminster Abbey, kde 
jsou již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Odtud nás čeká St.James´ Park, kterým dojdeme 
k sídlu královské rodiny Buckingham Palace. Vyfotíme si památník „Královny Matky“ a vydáme se přes třídu The 
Mall na Trafalgar Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde Angličané vítají nový rok. S Londýnem se 
rozloučíme v samém centru zábavy na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent 
Garden.  

 Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Francie. 
 
7. den V odpoledních hodinách návrat do ČR  
 

CENA: 12 990 Kč / osoba  

Cena je platná při počtu min. 45 účastníků  

    
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, trajekt/eurotunel, 4 noci ubytování v hostitelských rodinách 
s plnou penzí/ polopenzí, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění na storno zájezdu 
a připojištění na covid-19, mapy navštívených míst, certifikát o absolvování kurzu 
 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné (cca 40 - 45 GBP), drobná EUR (na WC při tranzitu) 

 
Změna programu vyhrazena 
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