
 

 

České Budějovice, 1. 10. 2018 
 
Milí studenti, vážení rodiče, 
 
učitelé angličtiny a inženýrských staveb SPŠ stavební v Českých Budějovicích pro Vás opět připravují na 
tento školní rok odbornou exkurzi do Londýna.  
 
Je pro studenty druhých ročníků a jejím cílem je poznávání architektury města, zejména té moderní. 
Chceme, aby naši studenti získávali ve světě zkušenosti, aby se tam inspirovali pro svou budoucí profesi 
i osobní život, poznali životní styl lidí v cizině a také aby se zdokonalili v angličtině. 
 
V uplynulých čtyřech letech jsme exkurzi zajišťovali ve spolupráci s plzeňskou ProTravel CK, specialistou 
na zájezdy pro školy. Ti nám zajistili dopravu autobusem, ubytování a stravu v anglických rodinách, 
odborného průvodce a pojištění.  
 
S případnými dotazy se můžete obrátit na organizátora exkurze Mgr. Jana Mužíka (anglický jazyk). Dále 
se exkurze zúčastní dva učitelé odborných předmětů z kabinetu inženýrských staveb. Pro orientaci se 
můžete na druhé straně podívat na informace z naší exkurze v loňském školním roce. Pro letošní školní 
rok program aktualizujeme a hledáme stále lepší náplň exkurze. 
 
V průběhu informačního odpoledne na naší škole 29. 11. 2018 Vám budu k dispozici pro Vaše dotazy. 
 
S pozdravem, 
 
Mgr. Jan Mužík 
muzik@stavarna.eu   
telefon 387 001 426 
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LONDÝN - METROPOLE ARCHITEKTURY 
 
Termín: březen 2019                                                                                                                  Cena: 6 200,- Kč 
 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE 
Odjezd od školy v odpoledních hodinách. Cesta přes Německo a Belgii. 
 
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, SOUTH BANK, SOUTHWARK 
Příjezd do přístavu ve Francii (Calais), trajekt či Eurotunnel do Velké Británie, vylodění v Doveru. Příjezd 
do Londýna, park, observatoř a čtvrť Greenwich.  Lodí po řece Temži k mostu Millennium Bridge.  
Návštěva barokního chrámu St. Paul´s Cathedral. Přechod po pěší lávce na South Bank - jižní břeh 
Temže. Galerie moderního umění Tate Modern, vyhlídka na The City z nové přístavby. Katedrála a 
tržiště Southwark, památník Václava Holara. Shakespearovo divadlo Globe, prohlídka. The Shard 
(„Střep“) -  nejvyšší budova v Londýně. Večer ubytování v hostitelských rodinách, večeře, konverzace. 
 
3. DEN: LONDÝN – ISLE OF DOGS, CITY  
Po snídani v rodině přesun do oblasti východního Londýna, na poloostrov Isle of Dogs. Moderní budovy 
nového finančního centra Londýna. Canary Wharf, pěší lávka od Jana Kaplického. Přejezd do centra 
Londýna k London City Hall, prohlídka. Most Tower Bridge, prohlídka expozice, skleněná lávka. Kolem 
hradu The Tower přesun do centra City, návštěva budovy 20 Fenchurch Street, přezdívané „Walkie 
Talkie“ („Sluchátko“), vyhlídka z kavárny Sky Garden v nejvyšším patře. Kolem Lloydovy pojišťovny 
k dalším moderním budovám, „The Gherkin“ („Okurka“) a „Cheesegrater“ („Struhadlo“). Návštěva 
British Museum, nádraží King´s Cross (Harry Potter) a St. Pancras. Večer v rodině. 
 
4. DEN: LONDÝN - WEMBLEY, WESTMINSTER, LONDON EYE 
Po snídani prohlídka národního fotbalového stadionu ve Wembley. Tradiční Londýn -  Buckingham 
Palace, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 
Leicester Square, Soho, Oxford Street.  Pro zájemce - jízda na London Eye. Přejezd do přístavu Dover, 
noční trajekt/vlak do Francie. 
 
5. DEN (pátek): NÁVRAT DO ČR 
Cesta přes Francii, Belgii a Německo do ČR, příjezd ke škole v odpoledních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem,  2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- komplexní cestovní pojištění - léčebné výlohy, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 55,- GBP pro žáky do 16 let) 
Poznámka: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

 


