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VÝUKA ANGLIČTINY 

VE STIRLINGU 
PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den odjezd od školy do Nizozemska  
2. den kolem poledne příjezd do Amsterdamu, pěší 

prohlídka s průvodcem – náměstí Dam s Novým 
kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem, 
který stojí na cca 13,5 tisících kůlech, národní 
památník obětem 2. světové války, plovoucí 
květinový trh, možnost plavby vyhlídkovou lodí 
po grachtech (vodních kanálech), dle časových 
možností návštěva některých z mnoha 
vynikajících amsterdamských atrakcí či muzeí – 
inspirace viz str. 56, odjezd podvečerním 
luxusním trajektem do severní Anglie (plavba trvá 
cca 12-15 hodin)  

3. den odjezd z přístavu do Edinburghu, pěší prohlídka s 
průvodcem – Holyrood Park, možnost návštěvy 
Palace of Holyroodhouse (královské sídlo Marie 
Stuartovny a oficiální sídlo současné královny 
Alžběty II.), nový skotský parlament, Royal Mile, 
St. Giles Cathedral, návštěva Edinburgh Castle 
(sídlo skotských králů z 11. stol. uchovávající mj. 
skotské korunovační klenoty a Stone of Destiny), 
možnost bezplatné návštěvy National Museum 
of Scotland nebo Scottish National Gallery, večer 
ubytování v rodinách v Edinburghu a okolí 

4. den dopoledne: 8:30–13:00 – jazykový test, rozdělení 
do skupin a výuka 
odpoledne: výlet do Stirlingu – prohlídka 
historického centra s majestátním hradem, v 
němž prožila své dětství Marie Stuartovna, výstup 
na rozhlednu Wallace Monument s překrásnými 
výhledy, dle časových možností zastávka u Falkirk 
Wheel (světově unikátní otáčecí lodní výtah), 
návrat do rodin 

5. den dopoledne: 8:30–13:00 – výuka, předání diplomů 
odpoledne: návštěva lodě The Royal Yacht 
Britannia kotvící v přístavu Leith (královská jachta 
využívaná až do r. 1997 královnou Alžbětou II.), 
dle časových možností procházka po Portobello 
Beach, výstup na Calton Hill nebo Arthur’s Seat, 
ze kterých je krásný výhled na Edinburgh, návrat 
do rodin  
alternativně: místo části programu nákupy na 
Princes Street 

6. den celodenní výlet – Highlands a Loch Ness  
vyhlídková jízda jedním z nejkrásnějších skotských 
údolí Glencoe do podhorského městečka Fort 
William rozkládajícího se pod nejvyšší horou  
Velké Británie Ben Nevis, prohlídka soustavy 
zdymadel na uměle vytvořeném Kaledonském 

kanálu ve Fort Augustus, možnost plavby 
vyhlídkovou lodí po jezeře Loch Ness proslulém 
legendární příšerou „Nessie“, návrat do rodin, 
večeře formou balíčku 

7. den přejezd k návštěvě Alnwick Castle & Gardens – 
výjimečný hrad na severu Anglie, neoddělitelně 
spjatý s natáčením filmů o Harrym Potterovi, 
odjezd večerním trajektem ze severní Anglie do 
Nizozemska (plavba trvá cca 12-15 hodin)  

8. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních 
hodinách 

 
NA 14 STUDENTŮ 1 MÍSTO PRO 
PEDAGOGICKÝDOZOR ZDARMA (VČETNĚ VSTUPŮ) 
 

CENA ZÁJEZDU KČ 14 950,- ZAHRNUJE: 
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd a 1x večeře formou 
balíčku) a dopravy studentů k místu srazu 
• 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu 
a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL) 
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 
• 2x přepravu přes Severní moře luxusním trajektem 
společnosti DFDS SEAWAYS (2–4 lůžkové kabiny) 
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 
storno 
zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených s covid-19 
• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky 
• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv 
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 
studentů) 

 
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a 

místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 


