
 

1. 

1.den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais. 

2. den: Celodenní prohlídka Londýna. Dopoledne procházka Greenwichským parkem a plavba lodí do City of Westminster (5 GBP). Pěší prohlídka 
historického centra s průvodcem (Parlament, Buckinhgham Palace, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Sq., Soho….). Odpoledne ná-
vštěva studií Making of Harry Potter (38 GBP + bus cca 12 GBP). Večer ubytování v hostitelských rodinách ve Weymouth. 

3. den: Dopoledne návštěva nejslavnější prehistorické stavby v Británii Stonehenge (zdarma), poté zastávka v malebném městě Salisbury a ná-
vštěva zdejší velkolepé katedrály. Odpoledne návštěva Kingston Lacy (9 GBP), venkovského šlechtického sídla, které je obklopené krásnými zahra-
dami. Večer návrat na ubytování v rodinách.  

4. den: Dopoledne návštěva pevnosti Calshot Castle, který se monumentálně tyčí nad stejnojmennou pláží.  Odpoledne průjezd chráněnou ob-
lastí New Forest s vřesovišti a typickými anglickými vesničkami a návštěva paláce Beaulieu (10 GBP), který ukrývá jednu z největších světových sbí-
rek automobilů. Večer návrat na ubytování. 

5. den: Celodenní výlet po krásách hrabství Dorset. Průjezd s fotopauzami tzv.Jurským pobřežím, které bylo první přírodní památkou na seznamu 
UNESCO. Uvidíte zde zkameněliny živočichů včetně stop dinosaurů. Odpoledne návštěva romantického Corfe Castle (6 GBP), který se nachází na 
poloostrově Isle of Purbeck. Poté zastávka u zálivu Lulworth Cove a procházka ke skalní bráně Durdle Door. Večer návrat do Weymouth 

6. den:  Celodenní výlet do nedalekého přímořského letoviska Bournemouth, které se pyšní 10 km dlouhou písečnou pláží se zábavním molem a 
zahradami s vzácnými rostlinami a živočichy, a návštěva Oceanária (9 GBP). Odpoledne výjezd lanovkou Fisherman´s Cliff Lift (2GBP) na útesy nad 
městem, odkud se otevírá nádherný výhled na nekonečné pláže.  Poté osobní volno na zábavním mole Bournemouth Pier a možnost nákupů. 
V podvečer odjezd zpět do ČR 

7. den:  Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

 

Weymouth a Jurské pobřeží 
Termín: 12.6. – 18.6.2021 

 
 

 9390 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche 
• 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• na 13 účastníků 1 místo zdarma  
pro pedagogický dozor 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání s hostitel-
skou rodinou 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu a do-
dání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí  cca 95 GBP 
 
. 

 



 
pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

Od 27.1. jsou zrušena veškerá protiepidemická nařízení v Anglii a zneplatněny covid pasy při vstupu na kulturní akce, do turistických objektů či 

pro využití služeb. Od 11.2. se také uvolňuje cestování a očkovaní už nemusí podstoupit při příjezdu do země ani antigenní ani PCR test. Dobrou 

zprávou pro školy je také to, že všechny děti mladší 18 let budou mít i bez očkování stejné podmínky pro vstup jako plně očkovaní a tudíž na 

místě nemusí podstupovat PCR či antigenní testy. Neznamená to ale, že testy nebudou potřeba například při transferu přes některou z evropských 

destinací, ale budou je moci podstoupit v ČR a zdarma v rámci zdravotního pojištění. Na tuto skutečnost samozřejmě včas upozorníme.   

 

Pokud se škola rozhodne zájezdu zrušit pro celou skupinu do 30ti dnů před plánovaným odjezdem, CK si neúčtuje stornopoplatek. Pokud zájezd zruší 

jednotlivec, postupuje se dle stornopodmínek uvedených ve všeobecných smluvních podmínkách CK. 

Vzhledem k tomu, že už s pandemií žijeme dva roky, jsou tedy rozumnému cestovateli známa rizika spojená s pandemií již v době uzavření  smlouvy. 

Nelze se tedy dovolávat úlevy z důvodu nevyhnutelné, mimořádné okolnosti, pokud úřady později omezí cestování. Není rozhodující zda úřady označí 

tranzitní nebo cílovou destinaci vysokým rizikem nákazy, protože se jedná pouze o měnící se důsledky pandemie, které jsou známy již nyní, v době 

rezervace. Vládní omezení cestování tedy nespadají pouze do zodpovědnosti organizátora - tedy CK a školy, ale i do soukromého rizika cestujícího 

/zákonného zástupce. V případě zhoršení pandemické situace, lze ve většině případů termín odjezdu na zájezd posunout. 

Nulové storno se bohužel nevztahuje na vstupenky do studií Making of Harry Potter. Tyto vstupenky se hradí zvlášť a platí se okamžitě při rezer-

vaci, která musí být vyřízena pro velký zájem hned po objednání zájezdu. Vstupenky do studií jsou nepřenosné a nezrušitelné.  

 



 
 

 

 

 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost: 
 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).                                                                                                                                                                                                                            

………………………………………………..(podpis zákonného zástupce) 

 


