
LONDÝN – PAŘÍŽ se zaměřením na hudbu, design a literaturu 

2x ubytování v rodinách, 1x hotel 

Kontakt: +420 774 558 798; BarboraTeplanova@gmail.com; Bc. Barbora Teplanová. Provozovna: třída Karla IV. 789/2, Hradec Králové 500 02 

DEN 1 (PO 16.9.): V dopoledních hodinách (okolo 10-11h) odjezd z Hradce Králové směr Praha a 

Rozvadov. Přejezd přes Německo, Belgii, Francii do přístavu Calais na trajekt do VB 

DEN 2 (ÚT 17.9.): Cesta trajektem brzy ráno. Po vylodění z trajektu přejezd do hlavního města 

Spojeného království, LONDÝN  

- Společně strávený čas při poznávání nejvýznamnějších památek části Westminster = Parlament a 

jeho okolí, Trafalgar Square, popř. i Buckingham Palace a St James Park, přesun metrem (do 18 

let £1,7, nad 18 let £4,5) do části Kensington – Kensingtonská muzea / Muzeum hudebních 

nástrojů, kde se nachází sbírka více než 1 000 hudebních nástrojů, z nichž některé pochází až 

z 15. Století (vstup zdarma). Dále přejezd metrem k Piccadilly Circus a Leicester Square, kde se 

všichni budou moci rozprchnout za zábavou či nákupy. Odtud přesun na náměstí Trafalgar 

Square a k vyhlídkovému kolu London Eye, vstup na atrakci (£10). V podvečer přejezd do 

hostitelských rodin v Greater London (mimo centrum), večeře.  

DEN 3 (ST 18.9.): Ráno snídaně v rodinách, společný odjezd na celodenní program v LONDÝNě  

- Celodenní prohlídka City of London a jeho blízkého okolí, ráno začneme prohlídku u katedrály sv. 

Pavla, odkud se pěšky přesuneme přes City a jeho nejzajímavější mrakodrapy k Tower of London 

(student, £6-15) pevnosti, klenotnice.... Jedná se o památku UNESCO a místo, které střeží 

jednotky Beefeaterů. Právě zde jsou vystaveny korunovační klenoty současné i některé historické. 

Samozřejmostí je přechod přes zvedací most Tower Bridge, jeden ze symbolů města. Dále pěšky 

k Design Museum(student £6,5). Muzeum nabízí sbírku více než 3 000 designových předmětů, 

které stály v počátcích utváření dnešního světa, a to od počátků modernismu po současnost. 

Vybrané oblasti: nábytek, osvětlení, domácí spotřebiče a komunikační technologie. Na závěr dne 

pěšky po nábřeží Temže kolem rekonstruovaného renesančního divadla, které je spjaté s osobou 

a dílem Williama Shakespeare, divadla Globe ke galerii moderního umění Tate Modern (vstup 

zdarma) 

DEN 4 (ČT 19.9.): Ráno snídaně v rodinách, společný odjezd půldenní výlet v LONDÝNě 

- Přejezd do části Greenwich (UNESCO), která je synonymem parkové zeleně a světového času. 

Právě zde se nachází Greenwich park, některá muzea a je tu umístěn nultý poledník – nahlédnutí 

zvenčí (vstup dle individuálního zájmu (student s platným průkazem 5GBP). Následně dle počasí – 

buď přejezd do Doveru na krátkou procházku podél slavných bílých útesů, nebo v případě 

deštivého počasí delší čas strávený v londýnském Greenwichi. Dále dojezd na trajekt do Doveru, 

překonání kanálu La Manche, vylodění v Calais a pokračování cesty (delší přejezd) na ubytování 

na okraji Paříže (hotel Ibis budget) 

 

DEN 5 (PÁ 20.9.): Po snídani v hotelu (v ceně) odjezd do hlavního města Francie PAŘÍŽe.  

- Celodenní prohlídka města s návštěvami památek. Ostrovy na řece Seině, Ile st Louis, Ile de la 

Cité- zde nás čeká prohlídka katedrály Notre-Dame de Paris, dle zájmu výstup na věž, ev. dle 

zájmu prohlídka gotického pokladu Sainte Chapelle nebo také bývalé věznice Conciergerie. 

Odtud se společně vydáme na špičku ostrůvku k mostu Pont Neuf a ještě známějšímu Pont des 

Arts, který nás přivede ke komplexu schraňujícímu tisíce děl – Louvre. Prohlídka exteriéru. 

Skupinová prohlídka muzea na protějším břehu Seiny – Musée d´Orsay, nádherná secesní budova 

bývalého nádraží, dnes pokladnice francouzského malířství, sochařství a dekorativního umění. (do 

18 let vstup zdarma, 18-25 let pro obyvatele EU – po prokázání se platným dokladem totožnosti 

vstup také zdarma, dospělí €9). Po prohlídce společně využijeme hromadnou dopravu (€1,3), 

která nás popoveze do blízkosti Eiffelovy věže. Eiffelovku společně navštívíme (€13). Na závěr 

dne se společně přesuneme do moderní Paříže – La Défense- Velká Archa, Osa Paříže, nákupní 

centrum – potraviny na cestu zpět. 

- Večer odjezd z Paříže směr Rozvadov  

DEN 6 (SO 21.9.): Přejezd přes Francii, Německo, ČR. Návrat odpoledne, dle dopravní situace (okolo 

13-14h) 

 

V ceně:  
- Doprava dálkovým autobusem (WC, DVD, polohovací sedačky), transfery ve VB, 2x trajekt 

- Ubytování (2x ubytování v hostitelských rodinách v Anglii s plnou penzí – snídaně, oběd balíček, 

večeře; 1x ubytování v hotelu Ibis budget (3 lůžkové pokoje – dvoulůžko a přistýlka v patře, 

vlastní WC a sprcha na pokoji) u Paříže) 

- Cestovní pojištění, vč. pojištění proti stornu zájezdu, pojištění proti úpadku 

- Průvodce po celou dobu zájezdu, česky mluvící 

- Snídaně v hotelu 

 

Mimo cenu zájezdu: 

- Vstupy do objektů – slevy při platbách předem; kapesné na osobní výdaje 

TERMÍN: 16. - 21. 9. 2013 

CENA: 

40 účastníků: 7 200 Kč  

Pozn. Zájezd se uskuteční ve výše uvedených cenách při dosažení výše zmíněného počtu účastníků. Na 

15 účastníků připadá jedna osoba pedagogického dozoru 
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VSTUPY: 

Pro získání levnějších vstupů zajistíme zakoupení některých vstupenek předem. V následující tabulce jsou vypsané sazby za výhodnější vstupy při platbě předem: 

 

V HOTOVOSTI 
  

PLATBA PŘEDEM 

 

Dítě * Student Dospělý 
  

Dítě * £/€ (CZK) Student £/€ (CZK) Dospělý £/€ (CZK) 
Metro Londýn 1,7 4,5 4,5 

 
Tower of London ** 3,75 (140) 5,25 (190) 5,25 (190) 

Tate Gallery 0 0 0 
 

Lodnon Eye 9,96 (340) 9,96 (340) 17,01 (560) 

Design Museum 0 6,5 10,75 
     

         SOUČET GBP (£) 1,7 11 15,25 
 

SOUČET GBP (CZK) 13,71 (480) 15.21 (530) 22,26 (750) 

         Musée d´Orsay 0 0 9 
 

Eiffelovka 11,5 (340) 13 (380) 14,5 (420) 

Metro Paříž (2x) 2,6 2,6 2,6 
     

         SOUČET EUR (€) 2,6 2,6 11,6 
 

SOUČET EUR (CZK) 11,5 (340) 13 (380) 14,5 (420) 

     
CZK 820 910 1170 

         

Zbývající částka pro vstupy do objektů. Podmínkou pro cenu 

= minimální počet osob pro skupinu, tj. 15-20 

 

Pro získání levnějších vstupů je nutné výše vypsané hradit předem (cena v GBP + konverze 

měny). Podmínkou pro dosažení výše zmíněných cen je minimální počet osob ve skupině, tj. 

15-20. Pokud tohoto počtu nedosáhneme, může se vstupné ještě mírně zvýšit. 

  

V ceně za vstupy placené předem jsou zahrnuty bankovní poplatky za převod částky. Cena za vstupy placené předem se bude skládat spolu se zálohami za zájezd. 

*Dítě = do 15 let věku 

** Dle obsazenosti. Pokud budou všechny časy pro prohlídku obsazeny, bude částka účastníkům vrácena a vstupné se bude platit na místě, a to ve vyšší hodnotě (dětské vstupné £8,55, studenti 

£14,4 a dospělí £17,1) 

Zájezd organizuje SUPŠ HNN Hradec Králové ve spolupráci s CK Barbora Teplanová - British Travel Experience. Podrobné pokyny zasílá CK cca 2 týdny před odjezdem. 
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Nezávazná přihláška 

na studijní poznávací zájezd do Londýna a Paříže 

nazvaný 

„ Po stopách maturitní zkoušky s anglickým jazykem“ 
 

Cíl a náplň zájezdu:   

Základní kostrou zájezdu je bohatý a rozmanitý program (viz příloha), který byl sestaven tak, aby 

studentům nabídl nejen spoustu zážitků, ale hlavně aby jim pomohl získat cenné a potřebné znalosti 

k maturitní zkoušce. 

Jak již napovídá název, studenti budou zábavnou formou obohacovat své znalosti ze všech maturitních 

předmětů.  Celý zájezd bude podle jednotlivých zastávek rozdělen do jakýchsi studijních bloků, v kterých na 

studenty čeká plnění úkolů na daná témata. Ve dvou významných hlavních městech se zastavíme např. u 

divadla Globe spjatým s W.Shakespearem či katedrály Notre Dame, známý z románu V.Huga (Český jazyk 

a literatura), navštívíme Design museum a Tate Modern nebo Musée d´Orsay, (Dějiny výtvarné kultury), dále 

se zastavíme Kensingtonu v Muzeu hudebních nástrojů se sbírkou více jak 1000 nástrojů (Stavba hudebních 

nástrojů, Dějiny hudby), v průběhu pobytu v Londýně navštívíme většinu nejznámějších turistických atrakcí 

např. London Eye, včetně významných památek světové architektury jako např. Tower Bridge nebo Eiffelova 

věž v Paříži. V neposlední řadě budou mít studenti možnost využít své znalosti anglického jazyka v praxi 

nejen během programu např. při nákupu, ale hlavně v hostitelských rodinách přímo v Londýně, zároveň 

získají zásadní znalosti o reáliích zemí Velké Británie (Anglický jazyk). 

Studenti se tak budou muset orientovat v cizím prostředí, naučit se spolupracovat ve skupině, ale i 

pracovat individuálně. Výsledkem by měly být získané znalosti a zkušenosti, které studenti uplatní nejen u 

maturitní zkoušky, ale i v dalším životě. 

Zpracoval:  Mgr. Marek Trejtnar 

 

 

V případě zájmu vyplňte tuto nezávaznou přihlášku 
 

Přihlašuji se (svou dceru/syna) na uvedený školní studijně poznávací zájezd. 

 

Jméno a příjmení účastníka: 

Adresa: 

Datum narození: 

Email:                                                                   Mobilní telefon: 

Záloha: 1000 Kč splatná do 15.5.2013 (v případě malého zájmu bude vrácena). 

Podpis studenta:                                                Podpis zákonného zástupce: 

V Hradci Králové dne:  
 


