Karlínské gymnázium, PRAHA
Jazykový kurz - OXFORD
30. 9. – 6. 10. 2023
7 dnů / 4 nocí, 9 lekcí / 3 výukové dny
Navštívíte slavné univerzitní město Oxford, poznáte starou dobrou Anglii
a stanete se součástí natáčení Harryho Pottera!
1. den

Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie

2. den

V brzkých ranních hodinách přeprava do Anglie
Oxford – nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých kolejí a historických památek, možnost
návštěvy New College nebo Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Nachází se zde nejstarší botanická
zahrada z roku 1621, Carfax Tower – věž ze 14. století, která nabízí panoramatický výhled na celé město.
Odpoledne možnost návštěvy jednoho z muzeí – University Museum (přírodovědné), Ashmolean Museum (řecké,
římské a egyptské umění), Pitt Rivers Museum (lahůdka pro cestovatele, kde jsou shromážděny roztodivnosti z
celého světa od věhlasných cestovatelů). Možnost projížďky lodí kolem univerzitních parků (nikoliv kolejí), osobní
volno, nákupy (Primark).
Večer ubytování v hostitelských rodinách v okolí Oxfordu.

3. den

Dopoledne výuka
Cotswolds – romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová kopcovitá krajina s pastvinami, Bourton
on the Water – jedna z vesniček s unikátní architekturou – domy ze zlatohnědého kamene se střechami z
kamenných tašek, kterou si prohlédneme i v miniatuře v měřítku 1:9 – Modele Village
Blenheim Palace – exteriéry, úchvatné zahrady s vodními terasami a keřovým bludištěm, rodiště sira Winstona
Churchilla
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den

Dopoledne výuka
Windsor Castle – jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu, nejvýznamnější oficiální
rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými
domy
Eton – nejslavnější soukromá škola v Británii, kde studovali princové William a Harry.
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den

Dopoledne výuka
Návštěva filmových ateliérů Warner Bros. Studio, kde se v rámci prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte se
vznikem nejúspěšnější filmové série o Harrym Potterovi, které stvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová.
Uvidíte zázemí natáčení, nádherné kostýmy a neuvěřitelné množství filmových rekvizit a nadpřirozené bytosti,
které se ve filmech objevily.
Ubytování v hostitelských rodinách

6. den

Celodenní prohlídka Londýna
Hned po ránu se projedeme lodí po Temži a během plavby si prohlédneme nejznámější památky Londýna. Z loďky vyskočíme u
slavného 135 m vysokého kola London Eye, ze kterého si můžeme prohlédnout Londýn z ptačí perspektivy. 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. Dále nás čeká St.James‘s Park, kterým projdeme
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 odjezd z Londýna, přeprava do Francie.

7. den

V odpoledních hodinách návrat do ČR

CENA:

12 290 Kč / student ml. 18 let

příplatek 600 Kč pro os. st. 18 let
cena je platná při min. počtu 45 účastníků
v ceně je zahrnuto vstupné do filmových ateliérů Warner Bros. Studio – Harry Potter Tour v hodnotě 1 200 Kč

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt/eurotunel, 4 nocí ubytování v hostitelských
rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), výuka 9 lekcí / 3 výukové dny, průvodce, kompletní pojištění včetně
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevnou mapu Londýna, vstupné do filmových ateliérů WBS
CENA NEZAHRNUJE: vstupné a jízdné (bude upřesněno), kapesné (cca 50-60 GBP), drobná eura na WC (tranzit)
Změna programu vyhrazena
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