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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 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 také nejstarší botanická zahrada 
z roku 1621, dále Carfax Tower – věž ze 14. stol., odkud se vám otevře krásný panoramatický výhled na celé město. 
Možnost návštěvy jednoho z muzeí - University Museum (přírodovědné), Ashmolean Museum (řecké, římské a egyptské 
umění, umělecké předměty), pro cestovatele je připravena lahůdka v podobě Pitt Rivers Museum, kde věhlasní 
cestovatelé včetně Jamese Cooka shromáždili roztodivnosti z celého světa. 

 - ubytování v hostitelských rodinách v Oxfordu a okolí 
 
3. den dopoledne výuka 

Coventry - nejen zástupci mužského pohlaví se pokochají historickými i moderními automobily v Coventry Transport 
Museum. Nadšenci si mohou v simulátoru nejrychlejšího auta na světě ThrustSSC vyzkoušet rychlost přes 700mph! Ve 
středověkém klenotu města Coventry - St Mary’s Guildhall se přesuneme do doby, kdy zde byla vězněna Mary Queen of 
Scots, a nezapomeneme ani na působivé ruiny Coventry Cathedral. 
- ubytování v hostitelských rodinách 

                                                                                                                                            
4. den        dopoledne výuka 

Stratford upon Avon – malebné historické městečko, rodiště Williama Shakespeara, hrázděné domy z 16. a 17.století, 
během procházky městem uvidíme památky na tohoto slavného rodáka - Holy Trinity Church, kde je pohřben, škola, 
rodný dům s krásnou zahradou. Uvnitř se skrývá výstava s autentickými pokoji a předměty z doby nejznámějšího 
anglického dramatika. Tento dům je ale jen věrnou kopií původního, který shořel během požáru v 17. století 
- ubytování v hostitelských rodinách  

 
5. den dopoledne výuka 
 Cotswolds - romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová kopcovitá krajina s pastvinami, návštěva 

městečka Bourton on the Water unikátní architektura – domy ze zlatohnědého kamene se střechami z kamenných tašek. 
Navštívíme Model Village – miniatura vesničky Bourton on the Water, která byla vybudována v měřítku 1:9.   
V případě času a zájmu možnost navštívit Blenheim Palace a jeho úchvatné zahrady s vodními terasami a keřovým 
bludištěm, rodiště sira Winstona Churchilla. 

 - ubytování v hostitelských rodinách 
 
6. den Dnešní den se bude točit kolem Harryho Pottera. Den zahájíme návštěvou filmových ateliérů Warner Bros. Studio, kde 

se v rámci prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte se vznikem nejúspěšnější filmové série o Harrym Potterovi, 
kterou stvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová. Uvidíte zázemí natáčení, nádherné kostýmy a neuvěřitelné množství 
filmových rekvizit a nadpřirozené bytosti, které se ve filmech objevily.  

 Windsor Castle - jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu, nejvýznamnější oficiální 
rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městem - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy 
Eton – procházka městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole Eton College 

 - ubytování v hostitelských rodinách 
 
7. den Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu: 
 Westminster (budovy Parlamentu s věhlasným Big Benem, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, …) /  

City (Tower of London, Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral, …) 
Greenwich (nultý poledník, Royal Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark, …). Program je možné doplnit projížďkou 
lodí po Temži nebo vyhlídkovou jízdou lanovkou pres Temži. 
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.  

 
8. den - v odpoledních hodinách návrat do ČR 
 

CENA: 15 390 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, 5 nocí ubytování v hostitelských rodinách 
s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), výuka 12 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 (cca 75-80 GBP), kapesné (cca 50-60 GBP), drobná eura na WC (tranzit)        
 

Změna programu vyhrazena 

ROZPIS PLATEB: 
I. záloha 1 000 Kč HOTOVĚ DO ŠKOLY PŘI PŘIHLÁŠENÍ (DO 30. 10. 2022) 

II. záloha 6 000 Kč NA ÚČET CK KRISTOF DO 30.3.2023 

doplatek 8 390 Kč NA ÚČET CK KRISTOF DO 15.6.2023 
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