
 

 
 

NABÍDKA A PROGRAM ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU 

 
Lokalita: Velká Británie, Hastings 

Škola: Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 

 

8 dní / 4 noci v HR / 12 lekcí výuky /  
1 noc v hotelu F1 ve Francii   

13 490 Kč  
Uvedená cena platí pro studenty od 12 do 17 let (včetně). 

 
Tato nabídka je platná do 20.04.2022. Zájezd se uskuteční pouze při minimálním počtu 45 
přihlášených zájemců. 
 
Termín: sobota 28.05. – sobota 04.06.2022  
 

Cena je kalkulována při kurzu: 1 GBP za 30,04 CZK 

 

V případě pohybu kurzu o 10 % si vyhrazujeme právo cenu upravit dle aktuálního kurzu dle platných 
Všeobecných obchodních podmínek STUDENT AGENCY. 
 
Hastings – studenty každé ráno a každý večer sváží a rozváží na meeting pointy náš autobus. 
Studenti bydlí v hostitelských rodinách vzdálených 5 -10 minut chůze od meeting pontů.  
Naše zahraniční partnerská agentura se snaží maximálně vyjít vstříc požadavkům na rozdělení do 
hostitelských rodin dle preferencí, ty ale nelze garantovat. 
 

V ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky: 

• výuka AJ – 12 lekcí (3 dny x 4 lekce) 

• ubytování: hostitelská rodina v Hastings – 4 noci  

• strava: plná penze (snídaně, teplý oběde v hotelové restauraci, večeře), na celodenní výlet do 
Londýna obědový balíček + balíček k večeři před odjezdem do Francie  

• ubytování: hotel Formule 1 ve Francii ve 3lůžkových pokojích se snídaní – 1 noc  

• pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, 
pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel) 

• doprava luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace), trajekt na cestě tam, 
eurotunnel na cestě zpět. Autobus doprovází skupinu během celého pobytu. Doprava je zajištěna 
autobusy externího dopravce. 

• doprovodný program (viz příloha)  

• průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu (kontakt na 
 průvodce bude účastníkům předán v den odjezdu) 

• informační materiály a kvízy pro studenty 

• informační letáky a mapky pro pedagogy 

 
 
V ceně není zahrnuto: 
• vstupy – dle vybraného programu a věku studentů (cca 70 – 80 GBP a cca 20 EURO) 
• kapesné 

 
 

Program Vámi vybraného zájezdu:  
 
 

1. den – sobota 28.05. - odjezd z Benátek nad Jizerou  
2. den – neděle 29.05. - příjezd do přístavu Calais FR, přes kanál La Manche trajekt do přístavu 

Dover, odjezd do Hastings, návštěva pašerácké jeskyně Smugglers Adventure a zříceniny 

hradu Hastings Castle, procházka po Old Town, ve večerních hodinách ubytování 

v hostitelských rodinách v Hastings  
3. den – pondělí 30.05. - dopolední výuka AJ / 4 lekce, teplý oběd v hotelové restauraci                                               

             odpolední výlet do přímořského letoviska Brighton, návštěva Sea Life Center –          
              podmořského akvária, nebo Royal Pavillion – královské sídlo, které nechal vystavět král  
              Jiří IV. jako své letní sídlo v čínském, indickém a japonském stylu, procházka po zábavním   
              mole Palace Pier, ve večerních hodinách návrat do rodin, večeře  



 

 
 

4. den – úterý 31.05. - po snídani odjezd na celodenní výlet do Londýna, (v tento den 

obědový balíček), procházka kolem nejvýznamnějších míst: Westminster Abbey, Houses of 

Parliament, Big Ben, kolem St. James´s Parku k Buckingham Palace, Picadilly Circus, 

Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar Square, dále pak Tower of London, HMS Belfast 

atd. Cesta metrem / vlakem / lodí k O2 aréně, kde na skupinu bude čekat autobus, cesta   
             zpět do Hastings, ve večerních hodinách návrat do rodin, večeře  
      5.   den – středa 01.06. - dopolední výuka AJ / 4 lekce, teplý oběd v hotelové restauraci  
             odpolední výlet do městečka Eastbourne a na křídové útesy Seven Sisters, ve večerních   
             hodinách návrat do rodin, večeře 

      6.    den – čtvrtek 02.06. - dopolední výuka AJ / 4 lekce, teplý oběd v hotelové restauraci  
 po výuce odjezd, zastávka v Canterbury, prohlídka Canterbury Cathedral, do přístavu      

Folkestone a v podvečerních hodinách eurotunnel do Francie, přejezd na ubytování do hotelu 

Formule 1 u Dunkerque (balíček k večeři) 
7. den – pátek 03.06. - po snídani ve Formuli 1 odjezd na celodenní prohlídku Paříže - 

Trocadéro, Eiffelova věž  – zastávka s možností návštěvy výtahem nebo pěšky, Martovo 

pole, Invalidovna, most Alexandra III., nábřeží Seiny,  Ile de la Cité – pohled na slavnou 

katedrálu Notre Dame, návštěva Latinské čtvrti - bulvár St. Michel, univerzita Sorbonna, ve 

večerních hodinách odjezd zpět do ČR  
      8.    den – sobota 04.06. - příjezd do České republiky v odpoledních / večerních hodinách  
 
 
 
 
 
 
                                                                     Jana Pelclová / prodejce a koordinátor školních zájezdů  
 


