
Příklad 8denního programu do Ilfracombe s 12 lekcemi výuky: 

 
1. den: odjezd z České/Slovenské republiky z místa podle vašeho výběru 

 
2.den: ráno cesta trajektem do Velké Británie, přejezd do  Ilfracombe – seznámení s městem, místem 

výuky, procházka centrem, možnost návštěvy Tunnels Beaches (2 GBP) – tunelů prokopaných 

velšskými horníky na jinak nedostupné pláže, večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře 

v rodinách. 

 
3.den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do národního parku Exmoor, zastávka ve 

městečcích Lynton a Lynmouth, procházka kolem útesů ve Valley of Rocks, večeře v rodinách. 

 
4.den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpolední výlet do Barnstaple, trhového města s aktivními 

trhy každý den, večeře v rodinách. 

 
5.den: snídaně v rodině, dopolední výuka, odpolední procházka po útesech nad Ilfracombe, možnost 

osobního volna, návštěvy Aquária či výstupu ke kapličce - nejstaršímu anglickému majáku. Večeře 

v rodinách. 

 
6.den: snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne výlet do rybářské vesničky Clovelly (5,75 

GBP), kde se podařilo zachovat atmosféru konce 19.století, pro které byly typické strmé uličky 

s bílými domky. Vesnice byla proslavena dílem Charlese Dickense. Návrat do rodin, večeře. 

 
7.den: snídaně, brzy ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka města – část Westminster (Big 

Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Trafalgarské náměstí), návštěva Harry Potter Studios 

(33 GBP v ceně zájezdu), večer odjezd z Londýna. 

 
8.den: návrat do České/Slovenské republiky. 
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