
Oxford s výukou – pokyny na cestu 
 

Termín:   10. – 16. listopadu 2015    (úterý – pondělí)                                  
 
Program: 
1.den – ve 10,00 hod. sraz před základní školou Pustiměr 207, 683 21  Pustiměř,  odjezd v 10,30 hodin. 
               Průjezd Německem, Belgií, do francouzského Calais  
2. den  – ráno cesta tunelem z Calais do Folkestone v Anglii. Přejezd do Londýna, pěší prohlídka města – London Eye (vstup), 
Parlament, Big Ben, Westminster, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Covent Garden, Piccadilly Circus, … den 
zakončíme prohlídkou London Aquariua (vstup) a Dungeonu (vstup). Ve večerních hodinách přejedeme do Oxfordu.  
Ubytování v rodinách, večeře, nocleh.  
3. den – po snídani odjezd do školy – výuka 4,5 lekce (4,5 x 45 min.). V odpoledních hodinách Oxford – prohlídka 
univerzitního města – High street, Saint Aldate´s Street, Carfax Tower ze 13. st., Town Hall, Radcliff Camera. Ubytování, 
večeře, nocleh. 
4. den – po snídani odjezd do školy – výuka 4,5 lekce (4,5 x 45 min.). Odpoledne si uděláme výlet do Windsoru – prohlídka 
města, návštěva královského zámku. Ubytování, večeře, nocleh. 
5. den – po snídani pojedeme na celodenní výlet – Blenheim Palace – rodiště Winstona Churchilla, dále budeme pokračovat 
do oblasti Cotswolds - překrásná venkovská krajina s pitoreskními vesničkami a rozkošnými domky z místního typického 
vápence, zastávka v Stow-on the Wold, Bourton-on-the Water, Burford. V pozdním odpoledni se vrátíme do Oxfordu, 
dokončíme prohlídku města. V případě špatného počasí navštívíme Pitt Rivers Museum nebo Přírodovědné muzeum (vstup 
zdarma). Večer ubytování v rodinách, večeře, nocleh. 
6. den – po snídani návrat do Londýna – celodenní prohlídku začneme jízdou nově vystavenou lanovkou Emirates přes 
Temži, Canary Wharf, odtud se vrátíme metrem k Toweru, prohlídneme si Tower Bridge, křižník Belfast, Shakespeare´s 
Globe, Tate Gallery, Millenium Bridge, katedrálu sv. Pavla. Poté návrat do Folkestone. 
7. den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách 
                

Ubytování a strava  
1.-  4. noc: v rodinách dle seznamu. Děti mají zajištěné snídaně a večeře v rodině, obědy formou balíčku. Strava začíná teplou 
večeří 11. 11. 2015 a končí balíčkem 15. 11. 2015. 
Všechny rodiny v Británii prošly důkladnou bezpečnostní policejní prohlídkou, která je nyní požadována v UK ze zákona, tato 
prohlídka je v zájmu bezpečnosti všech ubytovaných dětí. V rodinných domech je přísně ZAKÁZÁNO KOUŘIT A PÍT ALKOHOL! 
Upozorňujeme, že dle zákona na ochranu soukromí je v UK přísně zakázáno bez svolení rodiny (majitele objektu) fotografovat 
interiér a hostitelskou rodinu nebo pořizovat jakékoliv digitální záznamy.  
Je třeba počítat s velkou multikulturností rodin! Standard v rodinách se může lišit. Hosté nesmí očekávat hotelové zařízení a 
služby. Koupelny a WC bývají společné s rodinou (je nutné vzít si vlastní toaletní potřeby + ručník).  
Každý účastník zájezdu je hostem v anglické rodině, která se o něj bude starat, proto je zapotřebí rodinu respektovat. Každý 
je povinen učinit vše, aby nezpůsobil žádnou škodu. Když taková situaci nastane, bude muset škodu uhradit. Vzhledem 
k tomu, že se v loňském roce rozšířily případy, kdy rodinám vznikly škody spojené s užíváním kulmy a žehliček na vlasy, 
žádáme tímto studenty, aby uvedené předměty raději nechali doma. 
Děti do 18 let mají zákaz večer opouštět dům hostitelské rodiny, která za ně nese zodpovědnost po převzetí na meeting 
pointu. 
V UK je přísný zákaz nošení kapesních nožů (nože s pojistkou jsou ilegální) a slzného plynu! 
 
Zavazadla – doporučujeme každé zavazadlo označit jmenovkou. Vyhneme se tak zbytečným záměnám při předání dětí na 
meeting pointu, kde může být více autobusů ve stejný čas. 
 
Doporučujeme: 
- adaptér na 240 V, pro případné nabíjení telefonů a použití fénu 
- drobný dárek pro rodinu  
- teplé oblečení nejen na cestu do autobusu (popř. polštářek a deku) 
- pevnou obuv (2 páry), pláštěnku nebo deštník 
- přezůvky 
- menší batůžek na svačinu a doklady 
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
- eura na drobné výdaje (např. toalety 0,5 – 0,75 €) při průjezdu Německem a Francií 
 

Výuka: 
Děti budou rozděleny do skupin dle rozřazovacího testu. Výuka je ukončena certifikátem. Děti by měly mít s sebou pouze 
psací potřeby a sešit na poznámky. Vše ostatní obdrží ve škole. 



Cestovní doklady  
Cestující si sám odpovídá za platnost svých cestovních dokladů. Do UK je možné cestovat na cestovní pas i na občanský 
průkaz ČR vydaný po roce 1994 (se strojově čitelným kódem). Platnost dokladů by měla být minimálně po dobu pobytu v 
zahraničí. Pokud nejste občanem ČR, prověřte si na příslušném zastupitelském úřadě, zda pro vstup do země pobytu či pro 
tranzit nepotřebujete vízum. Pokud ano, cestovní kancelář vám vydá potvrzení o zajištěném ubytování a popř. i pojištění, 
které zastupitelský úřad potřebuje. Informace a doporučení pro cesty do všech zemí světa najdete na www.mzv.cz v oddíle 
Cestujeme do zahraničí.  

 
Autobusová doprava  
Autobusová doprava je zajišťována kvalitními autobusy našich smluvních partnerů, které splňují mezinárodní předpisy pro 
dopravu osob. Autobus je vybaven ABS, klimatizací, videem, barem a WC. Přeprava klientů se řídí mezinárodními předpisy. 
Během cesty jsou pravidelné, asi půlhodinové přestávky na vybavených odpočívadlech nebo u benzinových pump. Přestávky 
jsou zařazovány po max. čtyřech hodinách jízdy. V průběhu zastávek jsou nabízeny teplé a studené nápoje, platba v Kč. V 
ceně dopravy je přeprava jedné osoby a jednoho zavazadla do 20 kg (kufr nebo taška). Každý může mít dále jedno příruční 
zavazadlo do 5 kg. Z přepravy jsou vyloučeny objemné isotermické tašky a balení PET lahví s vodou.  
 
U dopravce je zajištěno občerstvení na zpáteční cestě v podobě teplého párku s pečivem, které každé dítě uhradí přímo řidiči 
(35 – 40 Kč/os). 

 
Cena zahrnuje: 

- dopravu lux busem s WC a klimatizací  
- 4x ubytování v rodinách    
- 4x plnou penzi (obědy ve formě balíčků) 
- 9 lekcí výuky + výukové materiály 
- poplatky za eurotunel 
- služby průvodce  
- komplexní pojištění do zahraničí včetně storna  
- pojištění CK proti úpadku 

 
 

Vstupy 
Pro všechny děti byly navíc zakoupeny vstupy do památek a atrakcí: 
London Eye 
London Aquarium 
London Dungeon 
Blenheim Palace 
Za tyto vstupy děti uhradí příslušný poplatek v Kč ve škole ještě před odjezdem do Británie. Konkrétní částku Vám sdělí ve 
škole. 
 
Další předpokládané výdaje:  (které si děti hradí na místě ze svého) 
Windsor – královský zámek – max. 10,20 £ dítě, 17,30 £ dospělý   
Lanovka Emirates (nebo loď po Temži) – cca 5 £ dítě, cca 10  £ dospělý       
Londýnské metro – max. 2x 4 £ dítě, 2x 8 £ dospělý (celodenní jízdenka na druhý a šestý den) 
Kapesné dle uvážení rodičů 

 
 
Pojištění  
Každý účastník zájezdu má sjednané komplexní pojištění do zahraničí. Kartičky pojištění obdrží děti od paní průvodkyně 
v autobusu při odjezdu. Společně s kartičkami pojišťovny obdrží děti také lísteček s telefonními čísly na pedagogický dozor a 
rodinu, ve které budou bydlet.  
 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 603 165 633. 
 

Přejeme dětem příjemný pobyt a spoustu zážitků při poznávání Velké Británie. 

 
 

CK TOUR SPORT s.r.o., Josefská 21, Brno 602 00 
www.toursport.cz, info@toursport.cz  


