
 

Financováno z projektu č. CZ.1.07/1.1.00/56.0644 

 

HASTINGS - 7 denní/12 lekcí AJ, TERMÍN: sobota 24. 10. 2015- pátek 30. 10. 2015 

Cena zájezdu za žáka: zdarma – hrazeno z projektu 

 

1. den – sobota  odjezd, cesta přes Německo do Anglie.  

2. den – neděle  příjezd do přístavu Calais - trajekt do přístavu Dover. Seznámení s městem Hastings, procházka Old Town, 

Hastings Castle - zřícenina hradu, kde se promítá video o bitvě 1066, návštěva pašerácké jeskyně Smugglars 

Adventure - život pašeráků. 19:00 hod. / ubytování v rodinách, večeře 

3. den – pondělí  výuka anglického jazyka / 4 lekce  

Odpoledne návštěva městečka Battle, místa bitvy u Hastings v roce 1066, návštěva bojiště, atrakce Yesterday ´s 

World – muzeum obchodu za viktoriánské doby  

19:00 hod. / ubytování v rodinách, večeře 

4. den – úterý  výuka anglického jazyka / 4 lekce 

Odpoledne výlet na útesy Seven Sisters, dle domluvy a času možná vyjížďka lodičkou k majáku Beachy Head. 

19.00 hod. / ubytování v rodinách, večeře 

5. den – středa  výuka anglického jazyka / 4 lekce 
Odpoledne výlet do přímořského letoviska Brighton - prohlídka pobřeží, návštěva Sea Life Centre - podmořské 
akvárium. Procházka městem, pohled na Royal Pavillion (dle zájmu skupiny možno zajistit návštěvu) - královské 
sídlo, které nechal vystavět král Jiří IV. jako své letní útočiště v indickém, čínském a japonském stylu.  
19.00 hod. / ubytování v rodinách, večeře 

 
6. den – čtvrtek 07:30 odjezd z Hastings: procházka Londýnem kolem nejvýznamnějších míst: Westminster Abbey, Houses of 

Parliament, Big Ben, kolem St.James´s Parku k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar 

Square, British Museum. Cesta metrem/vlakem na Greenwich, procházka Parkem k nultému poledníku, kde na 

skupinu bude čekat autobus. Večer cesta zpět.  

7. den - pátek  průjezd Belgií, Německem a příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách. 

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem, trajekt Calais-Dover-Calais, ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální 

snídaně, teplý oběd ve školní jídelně, večeře) ubytování po 2-4 studentech v jedné rodině, výuka AJ, odpolední program, organizační 

pracovník CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu i cesty, pojištění léčebných výloh a pobytu v zahraničí včetně storna pobytu, 

v ceně vstupy do 3 navštívených památek. Hastings Castle, Smugglars Adventure a Battle. 

Kapesné na další vstupy cca 60 GBP / vybere průvodkyně v buse. 


