
11 - denný jazykovo - poznávací pobyt vo Veľkej Británii,  
s ubytovaním v rodinách v Cornwall – St. Austell s pobytom v Londýne 

a v Paríži  

 
Termín : 8.9. – 18.9.2017 

 

 

 

Predbežný program 

 

1. deň – piatok  

Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách. Cesta pokračuje cez Nemecko, Francúzsko  

2. deň  – sobota  

Cesta pokračuje s malými prestávkami do Francúzska, ubytovanie v meste Lille v hoteli  

3. deň – nedeľa 

Odchod po raňajkách smer trajekt – CALAIS - Dover . Po príchode do Anglicka návšteva 

krásneho univerzitného mesta OXFORD – pešia prehliadka najdôležitejších pamiatok 

a zaujímavostí. V prípade záujmu možnosť zabezpečiť vstup do známeho Christ Church. Vstup 

cca 9,-GBP. Treba vopred zabezpečiť.  Cesta pokračuje do Cornwall – St. Austell , stretnutie 

s rodinami o 20:00 hod. , ubytovanie. 

4. deň– pondelok  

1. alternatíva  

Po raňajkách v rodinách , výučba v škole ,  program poobede prehliadka mesta - St. Austel.  

Večer návrat do rodín , večera. 

2. alternatíva – celodenný výlet  

Po raňajkách v rodinách odchod na celodenný výlet. Dnes navštívime St. Michael Mount-  

malebný ostrovček na vrchu Bay. Historicky je St. Michael Mount protipólom Mont Saint Michel 

v Normandii, s ktorým zdieľa rovnaké  prílivové charakteristiky ostrova a rovnaký kužeľový 

tvar, aj keď je oveľa menší. St. Michael Mount je jedným zo 43 prílivových ostrovov, ktoré 

človek môže navštíviť pešo, bez použitia plavidla. Ostrov dnes slúži hlavne ako turistická 

atrakcia, kde môžete stráviť príjemný deň objavovaním tajných zákutí tohto jedinečného 

miesta. Ďalej  odchod na Lands End, najzápadnejší bod ostrova Veľkej Británie. Je to miesto, 

z ktorého môžeme zmerať vzdialenosť medzi dvoma najvzdialenejšími obývanými miestami 

v Spojenom kráľovstve a to Lands End a škótsku dedinku John o Groats. Delí ich vzdialenosť 

1.410 km. Zároveň je to prekrásne relaxačné miesto s množstvom čarokrásnych zákutí. Večer 

návrat do rodín, večera. 

5. deň –utorok  

Po raňajkách v rodinách, doobeda výučba. Po obede odchod do  Porthcurno,  kde navštívime 

známe Minack Theatre, jediné divadlo pod voľnou oblohou, umiestnené na skalách nad  

morom. Toto miesto je nerozlučiteľne spojené s menom drobnej ženy Rowena Cade, ktorá 

v roku 1920 len za 100,- GBP kúpila toto očarujúce miesto a prebudovala ho na miesto 

kultúrnych a spoločenských udalostí, ktoré sa tu pravidelne konajú medzi júnom a 

septembrom. Večer návrat do rodín, večera. 

6. deň –streda  

Po raňajkách v rodinách, doobeda výučba. Po obede odchod do TRURO – hlavné mesto 

Cornwall s 

 krásnou katedrálou a možnosťou nákupu darčekov.  Návrat do rodín, večera 
7. deň –štvrtok  

Po raňajkách v rodinách, doobeda výučba, priamo pri EDEN Projekt, Bodelva. Je to veľký 

enviromentálny komplex 8 spojených geodézických dómov na ploche cca 2,2 hektára. Patrí 

k najinovatívnejším a vysoko profilovým Miléniovým projektom. V roku 2005 tu pribudol ďalší 

priestor tzv. Core – kde sú umiestnené učebne a výstavné priestory. Celý projekt je venovaný 

spolunažívaniu ľudí a rastlín, je zameraný na ochranu našej planéty a na zlepšenie životného 

prostredia. Veľmi názorným a jednoduchým spôsobom nám tu ukážu, že keď sa budeme 

trochu snažiť, dokážeme ešte zachrániť nielen túto planétu, ale aj seba. Večer návrat do rodín, 

večera. 

8. deň – piatok  

Po raňajkách odchod z rodín . Príchod do Londýna. Prehliadka mesta podľa požiadaviek 

študentov, spresníme návratkami.  Možnosť návštevy Natural History Museum  - vstup 

zdarma.  V prípade záujmu zabezpečíme teplú večeru. Odchod na ubytovanie do hotela.     

9. deň – sobota 

Raňajky, prehliadka Londýna pokračuje - návšteva Greenwich- nultý poludník, návšteva 

kráľovského observatória, námornícka akadémia, prístav. Loďkou presun k  Tower,  Katharine 

Docks, Monument, St.Paul´s Cathedral, peší most, Tate – Modern, Royal National Theatre, 



Waterloo Bridge.  Presun na teplú večeru do  Pizza Hut v  centre Londýna  na 19:00 hod. / 

v prípade záujmu – cca 12,- GBP /–veľmi odporúčame. Odchod na trajekt do Doveru, trajekt 

objednaný na 23:10 

10.deň – nedeľa 

Príchod do Paríža, pešia prehliadka mesta- najdôležitejších pamätihodností s profesionálnym 

sprievodcom. Večer odchod domov cez Nemecko, Rakúsko. 

11.deň – pondelok 

Príchod domov v poobedňajších hodinách.  

  

 

 

Poznámka 

Program sa môže operatívne meniť v závislosti od počasia a dopravnej situácie. 

 

 

 

 

 

Cena pobytu :  595,- EUR + 22,- EUR komplexné poistenie *(nie je povinné) 
 

Cena zahŕňa 
 5 x ubytovanie s plnou penziou vo vybraných anglických rodinách (obedy v balíčkoch); 

ubytovanie po dvoch, 
prípadne po troch. Hosťovské rodiny vyberá dôkladne náš zahraničný partner v Cornwall – St. Austell 
 1 x ubytovanie vo Francúzsku v hoteli s raňajkami cestou tam  
 3 x výučba v malých skupinách s anglickým lektorom  
 učebné materiály, vstupné testy, certifikát o absolvovaní kurzu 

 poldenné exkurzie,  celodenné výlety  
 doprava tam a naspäť vrátane každodenných výletov 
 spiatočný trajekt  
 1 x ubytovanie v hoteli v Anglicku pri ceste späť s raňajkami  
 profesionálny sprievodca počas celého pobytu 
 24 hodinová pohotovostná linka 
 poistenie insolventnosti 

 

Cena nezahŕňa 
 komplexné cestovné poistenie 22,- EUR / 1 osoba / pobyt * 

nie je povinné, dieťa však musí byť komerčne poistené 
 vreckové : cca. 20-30 EUR 
 cca 50,- GBP vstupy v Anglicku a 20,-EUR v Paríži  

 

Poznámka 
Cena pobytu je kalkulovaná na 40 platiacich študentov  
 
Pri zmene konečného počtu cestujúcich detí bude cena upravená primerane navýšeniu nákladov. 

Rodičov budeme písomne o zmene ceny pobytu informovať. 

 

Na záver mi dovoľte poďakovať Vám za prejavenú dôveru našej agentúre 

 

S úctou, 

 

Ing. Iveta Betušová 

 

 

D & D  TEAM, s. r .o.  

Pod Rovn i cami  37,  841 04 Brat i s l ava  

fax:  02/6542 8789, te l :  02/6542 4300,  02/6544 0285  

Mobi l :  0903 725  458,  0903 725 459



 


