
  

 
Termín: 17.-22.9.2023               Číslo zájezdu: 93-227               Cena: 11 200 Kč 

 

PŘÍRODNÍ KRÁSY JIŽNÍ ANGLIE 
 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE 

Odjíždět budeme od školy v dopoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a zastavovat budeme 
jen na protažení a toalety. 
 
2. DEN: HASTINGS, BATTLE ABBEY 

Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do Francie, abychom se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po 
vylodění v Doveru se vydáme jihozápadním směrem k městu Hastings. Zastavíme u vesničky Fairlight a půjdeme na 
procházku po útesech směrem k městu Hastings. Budou se nám otevírat krásné vyhlídky na moře i na krajinu. Po 
příchodu do přímořského letoviska Hastings nás bude čekat buď malé, ale pěkné akvárium Blue Reef Aquarium nebo 
vyjedeme lanovkou na East Cliff a navštívíme muzeum pašeráků Smuggler´s Adventures anebo si prohlédneme 
Hastings Castle. Odpoledne přejedeme vlakem do městečka Battle, v jehož blízkosti došlo v roce 1066 k bitvě u 
Hastings. Navštívíme a prohlédneme si opatství postavené na místě bitvy - Battle Abbey. Projdeme se mezi ruinami 
kláštera a v návštěvním centru se dozvíme zajímavé informace o slavné bitvě. Večer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si. 
 
3. DEN: DEVIL´S DYKE, ARUNDEL, BRIGHTON 

Po snídani vyrazíme k přírodní zajímavosti Devil´s Dyke. Projdeme se hlubokým údolím, se kterým se pojí legendy o 
ďáblovi a odkud se otevírají krásné výhledy na okolní krajinu. Poté přejedeme k druhému největšímu hradu v Anglii do 
městečka Arundel. Projdeme se úzkými uličkami a podíváme se do jedinečného kostela sv. Mikuláše, který je napůl 
katolický a napůl anglikánský. Odpoledne strávíme v přímořském letovisku Brighton. Prohlídku města zahájíme u i360, 
velké vyhlídkové věže ve tvaru létajícího talíře. Absolvujeme vyhlídkový let a pokocháme se výhledy na město i na 
moře z výšky až 138 metrů. Poté se projdeme po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, které zasahuje do 
moře více než 500 metrů, a v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea Life nebo královský palác 
v orientálním stylu Royal Pavilion. Projdeme se městem a budeme si moci nakoupit suvenýry. Večer se vrátíme na 
ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci. 
 
4. DEN: ISLE OF WIGHT 

Po snídani pojedeme na celodenní výlet na ostrov Wight, na který se i s naším autobusem přeplavíme trajektem. 
Navštívíme venkovské sídlo Osborne House, kdysi oblíbené místo královny Viktorie. Prohlédneme si starobylý dům i 
k němu přilehlé pohádkové zahrady. Poté přejedeme do oblasti Tennyson Downs s vyhlídkou na The Needles, které 
jsou součástí krásných křídových útesů. Sejdeme k moři a v případě zájmu absolvujeme výlet lodičkou až k bílým 
útesům Needles. Zpět k autobusu můžeme z pláže vyjet sedačkovou lanovkou. V podvečer znovu přeplujeme průliv 
The Solent a odjedeme zpět na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích. 
 
5. DEN: LONDÝN - THE TOWER OF LONDON, WESTMINSTER 

Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do Londýna. Z východního okraje centra se 
projedeme lodí kolem čtvrtí Greenwich a Isle of Dogs, k mostu Tower Bridge, kde si prohlédneme londýnský hrad The 
Tower, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je 
domovem korunovačních klenotů. Poté se přesuneme do čtvrti Westminster. Vystoupíme a projdeme se místy, která 
se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme London Eye, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham 
Palace, náměstí Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho a Trafalgar Square a budeme mít volno na 
nákup suvenýrů nebo na návštěvu National Gallery. V podvečer se s Londýnem rozloučíme, lodí se vrátíme k našemu 
autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie. 
 
6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole 
přijedeme v podvečerních 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) 
- trajekt na ostrov Wight a zpět, přeprava i s autobusem 
- 3x ubytování v anglických rodinách, 3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy 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 110 GBP / studenti a 90 GBP / děti do 15 let vč.) 
 
Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit, výběr atrakcí bude domluven při plánování zájezdu 
 
 
 
Upozornění:  
S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


