
 GYMNÁZIUM BUDĚJOVICKÁ PRAHA 
Jazykový kurz v Yorku 

6. – 13.9.2019 (8 dnů / 5 nocí), 8 lekcí / 2 výukové dny 
 

Kristof, s. r. o.             Moskevská 28        tel.: 00420 485 102 862     mail: info@mojeanglie.cz           ič: 627 39 387                    BEZPLATNÁ LINKA 
cestovní kancelář       460 01 Liberec       fax: 00420 485 102 863      web: www.kristof-jazyky.cz      dič: CZ627 39 387              800 138 241 
                                       Czech Republic                                                                                                               účet: 673712133/0300 

1. den (6.9.) Kolem poledne odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie 
 

2. den (7.9.) V ranních hodinách přeprava do Anglie 
York - historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské hradby, zachované budovy 
ze všech dob, York Minster - největší gotická katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - muzeum 
věnované době Vikingů, National Railway Museum- jedno z největších železničních muzeí na světě, 
York’s Chocolate Story – čokoládovna v samém srdci města, kde si vyrobíme na památku i vlastní 
ochutnávku. V podvečer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování v Yorku. 

 

3. den (8.9.) Vítejte v Pickeringu, v poklidném městečku, jemuž vévodí starobylý hrad, ale nás bude zajímat 
místní vlakové nádraží, odkud vyjíždí vláčky tažené parními lokomotivami - kam? No přece do 
„Bradavic“, nádherným údolím NP North Yorshire Moors přejedeme do Goathlandu - vesničky 
ztracené v údolíčku ve vřesovištích, kde se zastavil čas, není divu, že filmaři také podlehli 
atmosféře tohoto místa a právě zde se nachází nádraží v „Bradavicích“. Naše další zastavení bude 
ve Whitby, kouzelném rybářském městečku vklíněném mezi útesy, které svou neopakovatelnou 
atmosférou osloví každého, i spisovatel Bram Stoker při svém pobytu zde pojal úmysl napsat román 
o nemrtvých - Drakulu – využívajíc romantických ruin opatství Whitby Abbey tyčících se na útesu 
East Cliff, a právě zde byly postaveny všechny čtyři lodě věhlasného mořeplavce a objevitele 
Jamese Cooka, v případě zájmu se vydáme na krátkou plavbu podél pobřeží. Ubytování 
v hostitelských rodinách v Yorku. 

 

4. den (9.9.) Celodenní výlet do Národního parku Yorkshire Dales. 
První nás čeká Bolton Abbey – romantické ruiny převorství v jednom z nejmalebnějších údolí 
v Anglii Wharfedale se známými „Stepping Stones“ přes řeku Wharf. 
Pokračovat budeme do vesničky Malham a vydáme se vstříc Malhamdale – vyhledávané údolí se 
zajímavými přírodními úkazy, cestou nás ohromí Malham Cove – přírodní amfiteátr z bílého 
vápence, kde se natáčel i jeden z filmů Harryho Pottera. Okouzlí nás také Malham Tarn – jezero 
ztracené ve vřesovištích, Gordale Scar – dramatická soutěska vzniklá propadem dutiny ve skále, 
Janet´s Foss – vodopád, kde se voda tříští po mechem porostlé skále. Ubytování v hostitelských 
rodinách. 

 

5. den (10.9.) dopoledne výuka 
Flamborough Head – přírodní rezervace - procházka po bílých křídových útesech s výhledem na 
zajímavé skalní útvary v moři, maják. Ubytování v hostitelských rodinách. 

 

6. den (11.9.) dopoledne výuka 
 Fountains Abbey (UNESCO) - zříceniny opatství a zahrady cisterciáckého kláštera, které mají 

nezapomenutelnou atmosféru a patří k nejkrásnějším místům v Evropě 
 - ubytování v hotelu na cestě do Cambridge 
 

7. den (12.9.) Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé nejstarší univerzity v Anglii, prohlídka historického centra 
a procházka kolem starobylých univerzitních kolejí, možnost návštěvy King’s College se slavnou kaplí – 
symbol města, Trinity College, kde studoval např. Issac Newton, princ Charles a mnoho dalších slavných 

osobností, v případě zájmu návštěva některého z místních muzeí - Fitzwilliam Museum se sbírkami 

z Egypta, Řecka, Říma, Sedgwick Museum s fosiliemi dinosaurů a dalších tvorů v případě pěkného 
počasí možnost plavby po malebné říčce Cam, která protéká centrem podél proslavených „college 
backs“. Ve večerních hodinách přeprava do Francie. 

 
8. den (13.9.)  V odpoledních hodinách návrat do ČR 

 

CENA: 11 290,-Kč / student  

Cena je platná při počtu min. 40 účastníků  
  

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, trajekt/eurotunel, 4 noci v hostitelských rodinách 
v Yorku s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), 1 noc v hotelu se snídaní, výuku v počtu 8 lekcí / 2 výukové 
dny, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy 
navštívených míst, certifikát o absolvování kurzu 
 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50 GBP), kapesné (cca 40 GBP), drobná EUR, večeři v hotelu (možnost dokoupit pizzu 
za 8 GBP/pizza) 

Změna programu vyhrazena 
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