
  

 

Termín: 3. - 9. 10. 2015      Číslo zájezdu: 290-2025              Cena: 8 300,- Kč 
 

TO NEJLEPŠÍ Z ANGLIE 
 

1. DEN: CESTA DO BELGIE 

Odjezd od budovy školy ve večerních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN do Belgie s potřebnými zastávkami. 
 

2. DEN: BRUSEL, BRUGGY 

Ráno příjezd do Belgie. Dopolední zastavení v Bruselu u Atomia - možnost prohlídky. Návštěva půvabného 
historického města Bruggy. Procházka malebným historickým městem s kanály, velkým tržištěm, zvonicí Belfort 
a krásným Hradním náměstím. Možnost vyhlídkové jízdy na lodičkách po kanálech. Nocleh v hotelu v blízkosti 
francouzského přístavu Calais. 
 

3. DEN: RYE, BEACHY HEAD, BRIGHTON 

Brzký ranní trajekt do Velké Británie do přístavu Dover. Průjezd jižní Anglií, zastavení v romantickém městečku Rye, 
procházka k nejstarší hospodě v jihovýchodní Anglii. Procházka po křídových útesech Beachy Head, spadajících do 
moře z výšky až 162 m, krásné výhledy na moře a na skalní útvary Seven Sisters. Návštěva přímořského letoviska 
Brighton (procházka po promenádě, v případě zájmu prohlídka Royal Pavilion, královského sídla postaveného 
v orientálním stylu pro Jiřího IV., návštěva mořského akvária Sea Life Center). Odjezd na ubytování do hostitelských 
rodin, večeře. 
 

4. DEN: OXFORD, WARWICK CASTLE 

Po snídani odjezd do centra slavného univerzitního města Oxford. Procházka městem (ulice High Street, kostel 
St. Mary the Virgin, Radcliffe Camera, Bodleian Library a další zajímavosti), možnost prohlídky Christ Church College 
(kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi). Návštěva typického středověkého hradu - Warwick Castle, 
jehož současná podoba pochází ze 14. století. Možnost prohlídky několika velmi zajímavě koncipovaných hradních 
okruhů (voskové figuríny apod.). Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře. 
 

5. DEN: WINCHESTER, STONEHENGE, WINDSOR 

Po snídani odjezd do bývalého hlavního města Anglie Winchesteru, návštěva a prohlídka románsko-gotické katedrály, 
nejdelší v Evropě. Procházka městem, návštěva bývalého královského paláce s kulatým stolem krále Artuše. Návštěva 
asi nejslavnějšího pravěkého megalitického monumentu v Evropě - Stonehenge. Odpoledne krátké zastavení 
v městečku Windsor, kde se nachází i známý zámek královské rodiny. Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), 
večeře. 
 

6. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER 

Po snídani odjezd do Londýna. Návštěva slavného muzea voskových figurín Madame Tussauds. Přejezd metrem do 
centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Možnost nákupu suvenýrů 
v oblasti Covent Garden nebo Oxford Street. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do 
francouzského přístavu Calais. 
 

7. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 1x ubytování v hotelu typu F1 ve Francii v třílůžkových pokojích  
- 3x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku) 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 85,- GBP a 15,- EUR / studenti a 75,- GBP a 15,- EUR / 

děti do 16 let) 


