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EDINBURGH S VÝUČBOU 
 

KURZ ANGLIČTINY V ŠKÓTSKU 
 

PROGRAM ZÁJAZDU pre Spojenú školu v Malackách: 
1. deň odchod spred školy cez Českú republiku, Nemecko 

a Belgicko do Francúzska, ubytovanie v hoteli F1 vo 
Francúzsku 

2. deň po raňajkách odchod do Calais, preprava cez kanál 
La Manche, pokračovanie do Londýna, pešia prehliadka 
so sprievodcom – Westminster Abbey, Houses of 
Parliament, Big Ben, Downing Street, piknik v St. 
James’s Park, Buckingham Palace – event. prehliadka 
striedania stráží, Piccadilly Circus, Leicester Square, 
Trafalgar Square – možnosť bezplatnej návštevy 
National Gallery, Soho, China Town, Covent Garden, 
cez Golden Jubilee Bridge k London Eye – jazda na 
obrovskom vyhliadkovom kolese s prekrásnym 
výhľadom do 60 km, nočný presun do mesta Edinburgh 

3. deň doobeda: 9–12 hod. – jazykový test, rozdelenie do 
skupín, vyučovanie 
poobede: preprava miestnou dopravou k Edinburgh 
Castle – návšteva historického hradu z 11. stor. – sídlo 
škótskych kráľov, prehliadka korunovačných klenotov a 
Stone of Destiny, prehliadka St. Giles Cathedral, 
prehliadka historického centra mesta po Royal Mile, 
prechádzka okolo nového škótskeho parlamentu ku 
kráľovskému sídlu Márie Stuartovej a súčasnému 
oficiálnemu sídlu britskej kráľovnej Alžbety II. Palace of 
Holyroodhouse, Holyrood Park, ubytovanie v rodinách 
v Edinburghu a okolí 

4. deň doobeda: 9–12 hod. – vyučovanie 
poobede: výlet do Stirlingu – prehliadka Visitor’s 
Centre, návšteva hradu, v ktorom strávila svoje detstvo 
škótska kráľovná Mária I. Stuartová, výstup k Wallace 
Monument s výhľadom na historické centrum mesta, 
návrat do rodín 

5. deň  doobeda: 9–12 hod. – vyučovanie, odovzdanie 
diplomov 
poobede: presun do prístavu Leith na náštevu The 
Royal Yacht Britannia – kráľovská jachta, ktorú až do r. 
1997 využívala kráľovná Alžbeta II., prehliadka lode a 
múzea, výstup na Calton Hill, z ktorého je krásny výhľad 
na celý Edinburgh, v prípade časových možností 
prechádzka na Portobello Beach, návrat do rodín 

6. deň výlet do škótskych Highlands a k jazeru Loch Ness – 
cesta cez jedno z najkrajších škótskych údolí Glencoe 
do podhorského mestečka Fort William s výhľadom na 
najvyšší vrch Veľkej Británie Ben Nevis, ďalej smerom k 
južnému cípu jazera Loch Ness vo Fort Augustus – 
prehliadka sústavy plavebných komôr na umelo 
vytvorenom Kaledónskom kanále, ktorý spája 
východný a západný breh Škótska, plavba po jazere 
Loch Ness, kde žije legendárna príšera „Nessie“, večera 
formou balíčka, návrat do Edinburghu na ubytovanie 

7. deň odchod do historického mesta York, krátka prehliadka 
centra mesta – návšteva katedrály York Minster, 
opevnenie mesta, prehliadka Clifford's Tower, odchod 
na ubytovanie v hoteli/hosteli v Yorku a okolí 

8. deň celodenný pobyt v Londýne: prechádzka cez park 
Greenwich, nultý poludník, Royal Observatory, 
možnosť bezplatnej návštevy National Maritime 
Museum, zastávka pri klipri na prevoz čaju Cutty Sark, 
plavba loďou po Temži, návšteva hradu Tower of 
London vrátane prehliadky korunovačných klenotov 
a stretnutia s Beefeatermi, presun cez Tower Bridge 
s možnosťou prechádzky po presklenej podlahe 
s výhľadom na Temžu, prechádzka pri Temži k St. Paul´s 
Cathedral, presun loďou/metrom k O2 Aréne, vo 
večerných hodinách odchod späť na Slovensko 

9. deň príchod ku škole v poobedňajších, prípadne večerných 
hodinách 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CENA ZÁJAZDU EUR 529,- ZAHŔŇA: 
• 1x ubytovanie v hoteli F1 s raňajkami (trojlôžkové izby) 
• 4x ubytovanie v dôkladne vybraných hostiteľských rodinách 

vrátane celodennej stravy (obed formou balíčka) a dopravy 
študentov k miestu stretnutia 

• 1x ubytovanie v hoteli/hosteli s raňajkami 
• 9 hodín výučby anglického jazyka vrátane vstupného testu a 

diplomu (3 skupiny, vyučujúci s kvalifikáciou EFL) 
• dopravu zahraničným autobusom (WC, DVD/USB, bufet) 
• prepravu cez kanál La Manche (volí CK – obojsmerne 

Eurotunnel alebo trajekt)  
• komplexné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť, 

storno zájazdu, úrazové poistenie, poistenie batožiny) 
• poistenie proti úpadku CK podľa zákona č. 159/1999 Sb.  
• sprievodcu cestovnej kancelárie po celú dobu pobytu, 

informačné letáky a mapky  
• bezplatné pristavenie autobusu k Vašej škole (platí pre 

minimálne 14 študentov)   
 

V cene nie je zahrnuté vstupné do navštívených objektov 
a miestna doprava. 


