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2036_Paříž, Hastings a jihovýchodní Anglie s výukou 
7denní / 9500,-Kč / 385€ / os. 

 
1. den odjezd v pozdních odpoledních hodinách, cesta přes Německo do Francie 
 
2. den  v ranních hodinách příjezd do Paříže – prohlídka metropole, procházka kolem dominanty 

města, Eiffelovy věže, přes Champs Elyssées, Place de la Concord k Louvre, Notre-Dame; 
v pozdních odpoledních hodinách odjezd na ubytování v hotelu F1 v Calais 

  
3. den snídaně v hotelu, v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru (Velká 

Británie). Celodenní prohlídka Londýna – přesun hromadnou dopravou (kombinace 
lanovky a vlaku, popř. metrem) do centra metropole. Procházka od 135 m vysokého 
vyhlídkového kola London Eye kolem sídla britského parlamentu Houses of Parliament, 
místa korunovace britských panovníků Westminster Abbey a přes nejvýznamnější 
londýnské náměstí Trafalgar Square k oficiálnímu královskému sídlu Buckingham Palace.  

                                                         20:00 setkání s rodinami v Hastings, večeře 
 

4. den Dopoledne: výuka / 4 lekce angličtiny  
Odpoledne: Návštěva známého přímořského města Brighton – procházka po pobřeží, 
návštěva zábavného mola Palace Pier, prohlídka města, jehož hlavními lákadly jsou 
extravagantní královský palác Royal Pavilion, Sea Life Centre, 162 m vysoká vyhlídková 
věž British Airways i360.  Procházka uličkami The Lanes. Po dohodě možné nákupy.  

                                                         19.00 návrat do rodin, večeře 
 
5. den Dopoledne: výuka / 4 lekce angličtiny  

Odpoledne: Návštěva Eastbourne, procházka k útesům Beachy Head, které patří 
k nejvyšším v Anglii, přírodnímu parku Seven Sisters. 

                                                         19.00 návrat do rodin, večeře 
 
6. den Dopoledne: výuka / 4 lekce angličtiny  

Odpoledne: Návštěva Hastings – procházka historickým centrem k hradu, který byl 
postaven po bitvě u Hastings (1066) a Pašeráckým jeskyním, které odkrývají temnější 
stránku tohoto rybářského města. V pozdních odpoledních hodinách přejezd do přístavu 
Folkstone, Eurotunelem do Calais, noční průjezd Evropou. 

   
7. den  zpáteční cesta do, příjezd v dopoledních, brzkých odpoledních hodinách  
 
V případě zájmu skupiny možnost návštěvy uvedených památek / atrakcí. 
 
V CENĚ: 
 - doprava zájezdovým autobusem, doprava Calais-Dover a Folkstone-Calais (trajekt, Eurotunnel) 
- přistavení autobusu při minimálním počtu 15 platících účastníků, 
- 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře) 
- 1x ubytování v hotelu F1 ve Francii 
- výuka dle programu 
- ubytování po 2-5 studentech v jedné rodině,  
- průvodce CK (tzv. group leader) po celou dobu pobytu i cesty,  
- cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu), pojištění CK proti úpadku. 
V ceně není zahrnuto vstupné do objektů a lístky na MHD v Londýně a v Paříži  (Anglie obvykle £ 40 – 50, Paříž cca € 35,- ) 
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