
 
 

 
 

 
 

ANGLIE:    Londýn s výletem do Canterbury  
                     ……. s jazykově vzdělávacím kursem 
 

Termín:   21.11. – 27.11.2015                                                
 
1.den   odjezd ráno... … cesta z ČR, přes SRN 
2.den   časně příjezd do Calais; trajekt přes kanál La Manche do  Anglie, do  Doveru.  
            Přejezd do Londýna. Zde Tower, Tower Bridge, procházka po City: Lloyd´s, LSE, Bank of England  

            (museum je zdarma; po-pá), budova historické burzy, radnice, kostel St.Mary-le-Bow, katedrála  
           sv.Pavla,Millenium Bridge s výhledem na Tate Modern, New Globe, London Bridge, Southwark a bitevní  
            křižník HMS Belfast….   K večeru odjezd na meeting point. Ubytování v prověřených hostitelských  
            rodinách.  Nocleh 
3.den   dopolední výuka anglického jazyka s pedagogem, konverzace s rodilými mluvčími. Odpoledne 

            Návštěva Londýna. Např. Přírodovědné museum. Potom Hyde Park, Oxford Street a s možností nákupů,  
            okružní jízda po City of Westminster.... večer návrat na nocleh do hostitelských rodin. 
4.den   dopolední výuka anglického jazyka s pedagogem, konverzace s rodilými mluvčími. Předání  
            certifikátu o účasti v kursu. Odpoledne odjezd do Londýna k návštěvě muzeí (široký výběr:  Národní 

             galerie, Britské, Válečné IWM jsou zdarma.... nebo placené vstupy: např. Tussaud´s, Dungeon, London  
             Eye.....  Večer návrat na nocleh do rodin 
5.den  po ránu zastávka v Greenwichi (observatoř, clipper Cutty Sark, příp. Námořní museum.....). Dopoledne  
            odjezd do Canterbury. Procházka starobylým centrem s majestátní katedrálou, hlavním chrámem Anglie. 

             Uličky s hrázěnými domy, ruiny Augustiniánského opatství, hradby, expozice vztahující se  
             k Canterburským povídkám.... Zpět přes přístavní Rochester (s normanským hradem z11.stol). 

             Návrat na nocleh do hostitelských rodin. 
6. den  ráno odjezd do centrálního Londýna, City of Westminster: procházka po trase Whitehall, Downing  

            Street,  Mall, Buckingham Palace, Picadilly, Trafalgar, Covent Garden, Soho, čas k návštěvě např.:  
            Covent Garden nebo British Musea ,Národní galerie,….  Večer odjezd z Londýna do Doveru. Přes 
            La Manche.   Noční zpáteční cesta kontinentem… 
7.den   večer návrat  

 
 
 
Výjezd zahrnuje: dopravu pohodlným autokarem splňujícím i požadavky na vjezd do Londýna (min.Euro 4), 
s klimatizací, WC, trajekt , 
4 x ubytování v rodinách s plnou penzí v Londýně (oběd balíčkový),  profesionálního průvodce, pojištění LVZ a 
odpovědnosti za škodu (typ C – viz příloha), pojištění CK proti úpadku,  transitní daň v SRN, DPH. Zahrnuje též 
jazykový kurs v rozsahu dvou až tří půldnů, celkem 9 vyučovacích  lekcí a závěrečné osvědčení. 
Nezahrnuje: např. místní.taxy, vstupné… 
Program je kalkulován na výše uvedený počet studentů a počet osob pedagogického doprovodu. Sestaven je tak, 
aby byly zohledněny požadavky zadavatele i aby byly zohledněny předpisy o dopravě osob AETR. Pořadí 
navštívených míst lze přizpůsobit požadavkům školy,  výuky jazyka i v rámci možností i na místě podle počasí. 
                                                                              
 

 

Produkt:  Cestovní kancelář WISNAR, Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice. IČ: 40310108 CIČ: CZ6510280931 
www.wisnar.cz, wisnar@wisnar.cz zajezdy@wisnar.cz tel/fax: 556 821 780 
 
 
 
 
 
 
 
 
*. Aby skupina byla pojištěna, nutno dodat s objednávkou seznam se všemi údaji (jméno,adresa, r.č,kontakt – viz 
objednávka).  Možnost změny v seznamu pojištěných (např. v případě náhradníka) pouze po konsultaci s ck .   

http://www.wisnar.cz/
mailto:wisnar@wisnar.cz
mailto:zajezdy@wisnar.cz


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
UNION pojištění                                                       limity plnění 
 

Typ C            (LVZ, ODPOVĚDNOST)                                                                      
         1)   LVZ  

a) ošetření, hospitalizace, převoz do ČR …………………….100.000 EUR 
b) převoz ostatků…………………………………….…………7.000 EUR 
c) nákup/oprava dioptrických nebo protetických pomůcek……..100 EUR 
d) ošetření jednoho zubu / celkem všechny zuby………………..300 EUR 

      asistence ……………………bez limitu 
2) pojištění odpovědnosti za škodu 

a) zdraví…………………………………………………………100.000 EUR 
b ) na majetku……………………………………………………35.000 EUR 
c) náklady na advokáta…………………………………………  2.000 EUR 
d) náklady kauce celkem za a) a d) ………..………3.000 EUR / 5.000 EUR 

 
 


