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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 2x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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Š 1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve 
Francii, abychom se trajektem přeplavili do Velké Británie. Po vylodění v Doveru 
se vydáme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. 
V parku společně překročíme nultý poledník, procházející mj. i známou 
královskou observatoří. Poté se svezeme lodí po řece Temži, poplujeme kolem 
Isle of Dogs a pod mostem Tower Bridge až k Bankside. Tam přejdeme řeku 
po lávce Millennium Bridge a navštívíme monumentální St. Paul´s Cathedral. 
Během prohlídky vystoupáme na vrchol kopule, odkud se naskýtá překrásný 
pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál 
Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. Odpoledne přejdeme zpět na 
jižní břeh Temže a dojdeme až k plovoucímu muzeu - bitevní lodi HMS Belfast. 
Navštívíme tuto loď, která bojovala ve II. světové válce i ve válce o Koreu. 
Následně se vydáme k nejslavnějšímu londýnskému mostu, k Tower Bridge. 
Vstoupíme do jeho věží a projdeme se po prosklené lávce, opět s velmi pěknými 
výhledy na centrum Londýna. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských 
rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme do centra Londýna, kde se nejprve krátce projdeme 
Regents parkem a poté si prohlédneme slavné muzeum voskových figurín 
Madame Tussauds. Nesmíme se zapomenout vyfotit se svými idoly! Po prohlídce 
nás čeká přejezd do čtvrti South Kensington. Tam navštívíme některé z báječných 
muzeí, např. Natural History Museum, kde uvidíme kostry dinosaurů, sbírku 
meteoritů, nebo na vlastní kůži zažijeme zemětřesení. Později se ještě projdeme 
Hyde parkem, zastavíme se u památníku princezny Diany a u památníku prince 
Alberta a uvidíme také Royal Albert Hall. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani opět vyrazíme do centra Londýna. Nejprve se svezeme na 
obřím vyhlídkovém kole London Eye, ze kterého se nám otevřou báječné výhledy 
na celé město. Poté přejdeme přes Westminsterský most a uvidíme zblízka 
Houses of Parliament a také Westminster Abbey, kde jsou korunováni angličtí 
králové a královny. Dále nás čeká procházka místy, která se nejvíce zapsala do 
historie města: uvidíme vládní třídu Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square s památníkem admirála Nelsona a Piccadilly Circus. Budeme mít také 
možnost navštívit největší londýnské hračkářství, obchodní dům Hamleys. 
Cestou zpět se zastavíme na Leicester Square a Covent Garden, kde uvidíme 
pouliční umělce a kejklíře. Nakoupíme si suvenýry a večer přejedeme lodí po 
Temži k našemu autobusu, odkud odjedeme do přístavu Dover. Tam se nalodíme 
na noční trajekt a odplujeme do Francie.

5. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
26.-30.4.,  7.-11.5.,  6.-10.6.
   

AKCE 30 - termíny pro rok 2021:
23.-27.4.,  9.-13.5.,  4.-8.6.

Číslo zájezdu:  2001
Termín zájezdu:  dle přání školy

6.800,- Kč

Londýn pro základní školy

náš tip

mohlo by Vás také zajímat:

Londýn, Windsor, Legoland  str. 68
Automobilka MINI    str. 69

V ceně je zahrnuto:

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:

Warner Bros Studios
Museum of London

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve 
Francii, abychom se trajektem přeplavili do Velké Británie. Po vylodění v Doveru 
se vydáme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. 
V parku společně překročíme nultý poledník, procházející mj. i známou královskou 
observatoří. Poté se svezeme lodí po řece Temži, poplujeme kolem Isle of Dogs a 
vystoupíme hned za mostem Tower Bridge. Zde navštívíme 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 vydáme 
na procházku po finančním centru Londýna - oblasti The City. Podíváme se na 
památník velkého požáru Londýna a najdeme místo, kde ničivý požár vypukl. 
Uvidíme centrální anglickou banku Bank of England i královskou burzu Royal 
Exchange a po rušných ulicích City dojdeme k monumentální St. Paul´s Cathedral. 
Během prohlídky vystoupáme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný 
pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. 
admirál Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. V podvečer přejdeme 
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern, odkud jsou pěkné 
výhledy zpět na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, 
kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme do oblasti východního Londýna, kde se nacházejí 
bariéry na Temži, technická pozoruhodnost, která chrání Londýn před záplavami. 
Odtud přejedeme do čtvrti Bloomsbury a navštívíme jedno z nejvýznamnějších 
světových muzeí - The British Museum. Zde si prohlédneme cenné archeologické 
sbírky a umělecké předměty z Egypta, Řecka, Říma, Blízkého i Dálného východu 
a mnoho dalších zajímavých exponátů. Pěšky přejdeme po Shaftesbury Avenue 
na náměstí Piccadilly Circus, Leicester Square a nakonec i na Trafalgar Square. 
Podíváme se do National Gallery, kde jsou vystavena slavná umělecká díla např. 
od Rubense, Rembrandta, Van Gogha, Turnera a dalších. V podvečer se necháme 
okouzlit pouličními umělci na Covent Garden a poté se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani se necháme přivézt k řece Temži do čtvrti Southwark. 
Navštívíme divadlo Globe, postavené jako kopie divadla, ve kterém působil 
William Shakespeare. Procházkou podél řeky dojdeme do oblasti Westminsteru. 
Čeká nás prohlídka Westminster Abbey, kde jsou korunováni angličtí králové a 
královny a kde je řada památníků slavných osobností. Dále nás čeká procházka 
místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme vládní třídu Whitehall a 
přes park sv. Jakuba dojdeme k Buckingham Palace. Po třídě The Mall se vrátíme 
na Trafalgar Square a necháme si volno na nákup suvenýrů. V podvečer se 
s Londýnem rozloučíme jízdou na obřím vyhlídkovém kole London Eye. Následně 
přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde 
se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.

5. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu:  2002
Termín zájezdu:  dle přání školy

Londýn pro střední školy

6.800,- Kč
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 2x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

mohlo by Vás také zajímat:

Londýn, Windsor, Legoland  str. 68
Automobilka MINI    str. 69

V ceně je zahrnuto:

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:

London Dungeon
Chelsea FC nebo Arsenal FC
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 2x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do Francie, abychom 
se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po vylodění v Doveru se vydáme do 
Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. Uvidíme známou 
královskou observatoř a překročíme nultý poledník. Poté se svezeme lodí po 
řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge, kde navštívíme expozici 
Tower Bridge Exhibition, včetně procházky po skleněné lávce s výhledem na 
moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i 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 vydáme na procházku 
po finančním centru Londýna - oblasti The City. Podíváme se na památník velkého 
požáru Londýna, uvidíme centrální anglickou banku Bank of England i královskou 
burzu Royal Exchange a po rušných ulicích City dojdeme k monumentální St. 
Paul´s Cathedral. Během prohlídky vystoupáme na kopuli katedrály, odkud se 
naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme Millennium Bridge 
a zastavíme se u galerie Tate Modern, odkud jsou pěkné výhledy zpět na čtvrť 
City. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a 
odpočineme si.

3. DEN - celodenní výlet - Cambridge, Newmarket, Ely  číslo zájezdu 2011
Po snídani se vydáme na výlet do slavného univerzitního města Cambridge. 
Projdeme se historickým centrem i mezi vyhlášenými zahradami a navštívíme 
King´s College, kde se necháme unést krásou kaple, postavené ve stylu 
perpendikulární gotiky. V případě dobrého počasí se projedeme na lodičkách 
po řece Cam. Poté odjedeme k městečku Newmarket a navštívíme hřebčín The 
National Stud. Pak přejedeme do nedalekého Ely, kde si prohlédneme zdejší 
nádhernou románsko-gotickou katedrálu. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Poslední den v Anglii vyrazíme opět do centra Londýna. Čeká nás 
procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham 
Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme 
některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např. místo korunovace 
anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC 
nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín 
Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát 
zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, 
v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu 
autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a 
odplujeme do Francie.

5. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu:  2011 - 2017
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.100,- Kč

Londýn s celodenním výletem

klasika

Začátek a konec je stejný

Z variant na protější straně si zvolíte, 
kam pojedete 3. den zájezdu

- zvolte si svůj program prostředního dne zájezdu
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022: 
30.3.-3.4.,  6.-10.4.,  1.-5.6.

3. DEN - celodenní výlet - Oxford, Warner Bros Studios - the making of Harry Potter číslo zájezdu 2017
Po snídani vyrazíme na výlet do centra slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela 
St. Mary the Virgin, Bodleian Library, Radcliffe Camera, Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. 
Dojdeme až ke Christ Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, kde se filmovaly scény pro filmy o Harry 
Potterovi. Odpoledne navštívíme filmové ateliéry Warner Bros Studios, kde si užijeme jedinečnou expozici o natáčení filmů o 
mladém kouzelníkovi. Podíváme se do Velké síně, uvidíme společenskou místnost Nebelvíru i učebnu lektvarů, nahlédneme 
do Brumbálovy pracovny, projdeme skrz Zapovězený les a nenecháme si ujít ani nástupiště 9 a ¾. Procvičíme si i základní 
dovednosti jako létání na košťatech a budeme moci ochutnat máslový ležák. Večer se vrátíme do hostitelských rodin.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022: 
16.-20.3.,  27.4.-1.5.,  18.-22.5.,  15.-19.6.

3. DEN - celodenní výlet - Beachy Head, Brighton  číslo zájezdu 2015
Po snídani se vydáme na výlet po jižním pobřeží Anglie. Nejprve vyjedeme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy Head, 
odkud vyrazíme na procházku. Půjdeme po křídových útesech, které do moře spadají z výšky až 162 metrů, a budou se 
nám otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Dojdeme do Birling Gap, kde je přístup k moři. 
Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton. Na zdejší pěkné oblázkové pláži v blízkosti zábavního mola si dáme 
menší rozchod. Také navštívíme mořské akvárium Sea Life, královský palác Royal Pavilion, nebo i360, velkou vyhlídkovou věž 
ve tvaru létajícího talíře. Nakoupíme si suvenýry  a vrátíme se do hostitelských rodin.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022: 
30.3.-3.4.,  4.-8.5.,  11.-15.5.,  8.-12.6.

3. DEN - celodenní výlet - Salisbury, Stonehenge, Windsor Castle  číslo zájezdu 2013
Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní 
věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému 
megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému 
osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme 
Windsor Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti 
s množstvím úžasných exponátů, pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských rodin.

3. DEN - celodenní výlet - Oxford, Warwick Castle  číslo zájezdu 2012
Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle, jehož současná podoba pochází převážně ze 
14. století. Necháme se unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami, 
podíváme se na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne přejedeme do centra slavného 
univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, Bodleian Library, Radcliffe 
Camera, Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke Christ Church College, kterou si 
prohlédneme a podíváme se do míst, kde se filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme na ubytování do 
hostitelských rodin.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022: 
13.-17.4.,  4.-8.5.
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme 
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno přijedeme do Belgie. Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, 
kde si prohlédneme 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený 
u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne navštívíme půvabné historické 
město Bruggy, které díky četným vodním kanálům a malebným zákoutím získalo 
přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort 
a prohlédneme si krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme úžasnou 
vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, 
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie a vydáme se do 
historického města Canterbury. Projdeme se malebnými uličkami s hrázděnými 
domky, podíváme se ke zbytkům normanského hradu a navštívíme nádhernou 
gotickou katedrálu. Poté přejedeme k útesům Beachy Head. Čeká nás procházka 
po útesech, které spadají do moře z výšky až 162 metrů, a budou se nám 
otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Odpoledne 
navštívíme přímořské letovisko Brighton. Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, 
navštívíme zábavní molo, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea 
Life, královský palác Royal Pavilion nebo absolvujeme vyhlídkovou jízdu na i360, 
velké vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře. Večer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde 
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a 
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi 
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. 
Podíváme se do návštěvnického centra a samozřejmě si prohlédneme i samotný 
kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor 
Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. 
Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů, pomník 
prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme 
se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do 
Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: 
uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. 
Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např. 
místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový 
stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum 
voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si 
můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme 
suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme k našemu autobusu 
a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-

kových pokojích
• 2x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2042
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.900,- Kč
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Krásná Anglie

oblíbený program

Zvažte alternativu:

Winchester

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
22.-27.3.,  31.5.-5.6.,  21.-26.6.   

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
24.-29.4.,  12.-17.6.   

To
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ky
 ji
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í A

ng
lií 1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme 

autobusem přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Ráno přijedeme do Belgie. Dopoledne se zastavíme v Bruselu u 
Atomia, kde si prohlédneme 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený 
u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne navštívíme půvabné historické 
město Bruggy, které díky četným vodním kanálům a malebným zákoutím získalo 
přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort 
a prohlédneme si krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme úžasnou 
vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, 
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie. Poblíž města 
Hastings, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém Dobyvatel nad anglickým 
vojskem, navštívíme opatství postavené na místě bitvy - Battle Abbey. Projdeme 
se ruinami kláštera a v návštěvnickém centru se dozvíme zajímavé informace o 
slavné bitvě. Po prohlídce přejedeme k útesům Beachy Head. Čeká nás procházka 
po útesech, které spadají do moře z výšky až 162 metrů. Dojdeme do Birling 
Gap, kde je přístup k moři i malé, ale zajímavé muzeum. Odpoledne zastavíme ve 
městě Chichester. Projdeme se kolem zvonice a sochy sv. Richarda a v případě 
zájmu navštívíme románsko-gotickou katedrálu. Večer odjedeme na ubytování 
do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani se zastavíme v historickém městě Salisbury, kde navštívíme 
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným 
originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu 
pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se 
do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a 
samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. 
Odpoledne přejedeme do přístavního města Portsmouth, kde navštívíme areál 
historických doků. Prohlédneme si několik námořních muzeí a od stěžňů po kýl 
prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě 
u mysu Trafalgar. Výtahem se pak necháme vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker 
Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov Wight. Večer se vrátíme 
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Poslední den v Anglii strávíme v přímořském letovisku Brighton. Den 
zahájíme u i360, velké vyhlídkové věže ve tvaru létajícího talíře. Absolvujeme 
vyhlídkový let a pokocháme se výhledy z výšky až 138 metrů. Poté se projdeme 
po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, které zasahuje do moře 
více než 500 metrů, 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 s Brightonem rozloučíme a 
odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do 
Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu:  2041
Termín zájezdu:  dle přání školy

7.800,- Kč

Toulky jižní Anglií

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-

kových pokojích
• 2x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Zvažte alternativu:

Bodiam Castle

bez Londýna
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Zvažte alternativu:

Rochester Castle
Chatham Historic Dockyard

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme 
do Velké Británie. Dojedeme do Londýna, kde se projdeme parkem ve čtvrti 
Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece Temži 
a navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky po skleněné 
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad 
The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru Londýna - oblasti 
The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli 
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme 
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do slavného univerzitního města 
Cambridge. Projdeme se po městě a prohlédneme si některou z kolejí, např. 
King´s College s její úchvatnou kaplí, postavenou ve stylu perpendikulární 
gotiky. V případě zájmu a dobrého počasí se projedeme na lodičkách po řece 
mezi kolejemi. Poté projedeme městečkem Newmarket a navštívíme hřebčín 
The National Stud. Po návštěvě hřebčína přejedeme do městečka Ely, kde si 
prohlédneme zdejší románsko-gotickou katedrálu, o které se říká, že je jednou 
z nejkrásnějších katedrál v zemi. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských 
rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani se vydáme do historického města Canterbury. Projdeme se 
malebnými uličkami s hrázděnými domky, podíváme se ke zbytkům normanského 
hradu a navštívíme nádhernou gotickou katedrálu, sídlo primase celé Anglie. 
Navštívíme i opatství sv. Augustina, založené na konci 6. stol., jedno z prvních 
míst, odkud se v Anglii šířilo křesťanství. Odpoledne přejedeme k hradu Hever 
Castle, který byl domovem Anny Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII. Malý, 
ale velmi pěkný hrad je obehnán vodním příkopem a obklopují jej romantické 
zahrady, ve kterých můžeme vyzkoušet svou orientaci až ve třech různých 
bludištích. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se 
a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která 
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti 
Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem 
rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu 
Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Romantická Anglie

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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Číslo zájezdu:  2021
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.400,- Kč
stálý hit

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
10.-15.4.,  22.-27.5.

1. DEN: Na zájezd vyjedeme od školy v podvečerních hodinách, pohodlným 
autobusem projedeme Německem do Belgie a zastavovat budeme jen na 
protažení a na toalety.

2. DEN: Ranní špičkou se prokoušeme do klidu bruselského výstaviště, aby nás 
uchvátila stříbrná konstrukce Atomia. Model jádra atomu železa prozkoumáme 
i zevnitř a z výšky se rozhlédneme po Bruselu. Pak přejedeme do nedalekého 
historického města Bruggy. Procházku malebným centrem s kanály, velkým 
tržištěm, zvonicí a krásným Hradním náměstím si zpestříme báječnou 
vyhlídkovou jízdou na lodičce po kanálech. V podvečer se přesuneme do hotelu 
nedaleko Calais a přespíme v třílůžkových pokojích.

3. DEN: Čeká nás brzký ranní trajekt do Velké Británie. Po vylodění v Doveru 
se vydáme na jihozápad k Hastings, kde v r. 1066 zvítězil normanský vévoda 
Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem. Na místě vítězné bitvy nechal postavit 
opatství - Battle Abbey. Čeká nás kompletní průzkum - dozvíme se něco o bitvě, 
o Haroldovi i o Vilémovi, ale hlavně o tom, proč se dnes o bitvě musíme učit :) 
Odpoledne se podíváme na Beachy Head. Projdeme se po křídových útesech, 
které spadají z výše 162 m do moře, uvidíme i Sedm sester! Poté vyrazíme do 
přímořského letoviska Brighton, kam jezdil za svou milou princ regent, pozdější 
Jiří IV. Projdeme se po promenádě a podíváme se k paláci, který si nechal Jiří 
postavit v orientálním stylu. Navštívíme také zdejší Sea Life. Večer odjedeme na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a padneme do postelí. Určitě 
budeme pěkně unavení, protože celý den budeme soutěžit a hrát různé hry.

4. DEN: Po snídani vyrazíme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému 
monumentu v Evropě, ke Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra 
a zjistíme, jak to ti lidé tenkrát zvládli postavit. Obejdeme si stojící kameny a 
zahrajeme si na pravěké stavitele. Odpoledne navštívíme město Salisbury. 
Podíváme se do katedrály, která má nejvyšší kostelní věž v Británii a kde je dnes 
uložen originál Velké listiny svobod. Ten si přečteme, abychom věděli, co po králi 
Janovi jeho baroni vlastně tenkrát chtěli. Ve městě si pak dáme chvilku volna, 
protože je tam Poundland a spousta dalších lákadel. Večer pojedeme do stejných 
rodin jako předchozí den. Tentokrát žádné výmluvy na únavu - čeká nás povinná 
společenská konverzace.

5. DEN: Poslední den v Anglii nás bude čekat vrchol celého zájezdu. Po snídani 
vyrazíme do centra Londýna. Nejprve odhalíme tajemství skrytá ve staré 
pevnosti Tower of London. Po řece Temži přejedeme lodičkou do Westminsteru 
a projdeme se kolem Westminster Abbey. Uvidíme samozřejmě Buckingham 
Palace i Houses of Parliament, kromě toho se svezeme na London Eye a necháme 
se uchvátit pohledem na Londýn z výšky. Odpoledne dohrajeme naši velkou hru 
a pak se domluvíme, jestli bychom měli nějaký rozumný rozchod, abychom stihli 
nakoupit pár suvenýrů. V podvečer se s Londýnem rozloučíme a pofrčíme na 
trajekt do přístavu Dover. Přeplujeme zpět do Francie a pojedeme rovnou domů.

6. DEN: Cesta snad bude rychle ubíhat, z hranic se ozveme rodičům a domluvíme 
si odvoz domů. No a pak už budeme jen vzpomínat a doufat, že se zase někdy do 
Anglie vrátíme.

Číslo zájezdu:  2070
Termín zájezdu:  dle přání školy

Hledání krásné Anglie

8.300,- Kč
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V ceně je zahrnuto:

• doprava kvalitním autobusem - WC, 
DVD, klimatizace, prodej nápojů

• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 
Eurotunel)

• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-
kových pokojích

• 2x ubytování v hostitelských rodinách 
s plnou penzí (oběd formou balíčku)

• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• celozájezdová hra - během zájezdu 

bude připravena spousta jazykových i 
pohybových aktivit, her a soutěží

• komplexní cestovní pojištění zahrnují-
cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

zájezd s aktivitami - „celozájezdová hra“
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Zvažte alternativu:

Portchester Castle
Chichester Catherdral

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. Dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti 
Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece Temži a 
navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky po skleněné 
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad 
The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru Londýna - oblasti 
The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli 
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme 
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet po jižním pobřeží Anglie. Nejprve 
vyjedeme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy Head, odkud vyrazíme na 
procházku podél moře. Čeká nás procházka po útesech, které spadají do moře 
z výšky až 162 metrů, a budou se nám otevírat krásné výhledy na moře i na další 
křídové útvary na pobřeží. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton. 
Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, v případě zájmu 
si prohlédneme mořské akvárium Sea Life nebo královský palác Royal Pavilion. 
V centru města si budeme moci nakoupit suvenýry a podíváme se k i360, velké 
vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do přístavního města Portsmouth, kde 
navštívíme areál historických doků. Prohlédneme si několik námořních muzeí a od 
stěžňů po kýl prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál 
Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Výtahem se necháme vyvézt na vyhlídkovou 
věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov Wight. 
Odpoledne přejedeme do bývalého hlavního města Anglie, do Winchesteru. 
Zde si prohlédneme významnou románsko-gotickou katedrálu, která je nejdelší 
katedrálou v Británii, a kde jsou pochováni někteří anglosaští králové. Poté se 
projdeme pěkným centrem a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se 
vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která 
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Jižní Anglie
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2024
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.500,- Kč
oblíbený program

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. Dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti 
Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece Temži a 
navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky po skleněné 
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si i londýnský hrad 
The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru Londýna - oblasti 
The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli 
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme 
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do slavného univerzitního města 
Cambridge. Projdeme se po městě a prohlédneme si některou z kolejí, např. 
King´s College s její úchvatnou kaplí, postavenou ve stylu perpendikulární 
gotiky. V případě zájmu a dobrého počasí se projedeme na lodičkách po řece 
mezi kolejemi. Poté projedeme městečkem Newmarket a navštívíme hřebčín 
The National Stud. Po návštěvě hřebčína přejedeme do městečka Ely, kde si 
prohlédneme zdejší románsko-gotickou katedrálu, o které se říká, že je jednou 
z nejkrásnějších katedrál v zemi. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle, 
kde se necháme unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních 
okruhů s voskovými figurínami a kde uvidíme ukázky sokolnictví a lukostřelby. 
Odpoledne přejedeme do centra slavného univerzitního města Oxford. 
Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny 
Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian 
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ 
Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, kde se také 
filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která 
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Univerzitní Anglie

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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Číslo zájezdu:  2022
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.600,- Kč

Zvažte alternativu:

Duxford Museum
Blenheim Palace and gardens

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
13.-18.3.,  24.-29.4.,  15.-20.5.,  12.-17.6.
   

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
27.3.-1.4.,  10.-15.4.,  29.5.-3.6.
   

doporučujeme
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme 
parkem ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí 
po řece Temži kolem Isle of Dogs, podplujeme slavný Tower Bridge a doplujeme 
až do čtvrti Westminster. Společně se projdeme místy, která se nejvíce 
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť 
Soho aj. Budeme mít možnost prozkoumat Národní galerii nebo se svezeme na 
vyhlídkovém kole London Eye. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských 
rodin, kde si dáme večeři a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani navštívíme město Worcester, kde se projdeme kolem řeky a 
podíváme se do velké gotické katedrály, ve které je pohřben král Jan Bezzemek. 
Poté přejedeme do města Birmingham a prohlédneme si okolí Bullring včetně 
nákupního centra Selfridges, které projektoval český architekt Jan Kaplický. Dále 
nás čeká prohlídka továrny na výrobu čokolády a všeho čokoládového Cadbury 
World. Odpoledne se zastavíme v městečku Kenilworth, kde se projdeme 
rozsáhlými ruinami renesančního paláce Kenilworth Castle. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani se vydáme do města Coventry, kde se projdeme centrem a 
prohlédneme si bývalou katedrálu zničenou během bombardování za II. světové 
války. Následně navštívíme typický středověký hrad Warwick Castle, jehož 
současná podoba pochází převážně ze 14. století. Necháme se unést příběhy 
několika velmi zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami, 
podíváme se na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby. 
Odpoledne vyrazíme do půvabného města Stratford upon Avon. Projdeme se 
kolem rodného domu slavného anglického spisovatele Williama Shakespeara a 
podíváme se do kostelíku Holy Trinity, kde je dramatik pohřben. Večer se vrátíme 
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani se vydáme do centra slavného univerzitního města Oxford. 
Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny 
Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian 
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ 
Church College, kterou navštívíme a podíváme se do míst, kde se také filmovaly 
scény pro filmy o Harry Potterovi. Můžeme navštívit univerzitní muzeum (kostry 
dinosaurů, vyhynulý pták Dodo aj.) nebo Ashmolean Museum (přezdívané „malé 
Britské muzeum“). Odpoledne si zahrajeme velkou zábavnou hru na poznání 
města a budeme mít čas na nákup suvenýrů. V podvečer se s Oxfordem rozloučíme 
a odjedeme do Doveru, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Shakespearův kraj

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2027
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.500,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Zvažte alternativu:

Blenheim Palace
Black Country Living Museum

návštěva čokoládovny

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem 
ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece 
Temži a dále navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky 
po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme 
si i londýnský hrad The Tower a vydáme se na procházku po oblasti The City. 
Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky vystoupíme na kopuli 
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. V podvečer přejdeme 
Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani navštívíme závodní okruh Silverstone, kde si prohlédneme 
návštěvnické centrum a zdejší muzeum a projedeme se po závodním okruhu. 
Poté přejedeme do rodiště Winstona Churchilla a sídla vévodů z Marlborough, 
do Blenheim Palace. Zde nás čeká prohlídka rozsáhlého barokního komplexu 
a nádherné anglické zahrady projektované „Capability“ Brownem. Poté se 
přesuneme do městečka Kenilworth a projdeme se kolem renesančního paláce 
z doby Alžběty I. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a 
pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani se vydáme do města Coventry, kde se projdeme centrem a 
prohlédneme si bývalou katedrálu zničenou během bombardování za II. světové 
války. Nevynecháme ani prohlídku vyhlášeného automobilového muzea. 
Následně navštívíme typický středověký hrad Warwick Castle, jehož současná 
podoba pochází převážně ze 14. století. Necháme se unést příběhy několika velmi 
zajímavě koncipovaných hradních okruhů s voskovými figurínami, podíváme se 
na střelbu z katapultu a na ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne vyrazíme 
do půvabného městečka Stratford upon Avon. Projdeme se kolem rodného 
domu slavného anglického spisovatele Williama Shakespeara a podíváme se do 
kostelíku Holy Trinity, kde je dramatik pohřben. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která 
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Průmyslové srdce Anglie
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2026
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.500,- Kč

Zvažte alternativu:

Oxford
MINI plant Oxford

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
10.-15.4.,  29.5.-3.6.
   

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-6.5.,  22.-27.5.,  19.-24.6.
   



22 23

Ve
lk

á 
Br

itá
ni

e

Ve
lk

á 
Br

itá
ni

e

PRO TRAVEL CK, s.r.o.      www.zajezdyproskoly.cz       info@protravel.cz       tel: 377 919 202      mob: 739 900 345 PRO TRAVEL CK, s.r.o.      www.zajezdyproskoly.cz       info@protravel.cz       tel: 377 919 202      mob: 739 900 345

Ju
rs

ké
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ob
ře

ží1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. První den v Anglii strávíme v přímořském letovisku Brighton. Den 
zahájíme u i360, velké vyhlídkové věže ve tvaru létajícího talíře. Absolvujeme 
vyhlídkový let a pokocháme se výhledy z výšky až 138 metrů. Poté se projdeme 
po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, které zasahuje do moře více 
než 500 metrů, 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 odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, 
kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde 
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a 
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi 
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. 
Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení 
zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více 
než 5 000 let. Odpoledne se přesuneme do Beaulieu, kde navštívíme Národní 
muzeum motorismu, které se nachází na pozemcích bývalého cisterciáckého 
kláštera a viktoriánského panství. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani prozkoumáme Jurské pobřeží - zastavíme se u Lulworth 
Cove, krásného malého zálivu orámovaného křídovými útesy, a dojdeme ke 
skalní bráně Durdle Door. Bude-li teplo, vykoupeme se v moři. Poté navštívíme 
romantickou zříceninu Corfe Castle, zasazenou do kopcovité krajiny jižního 
Dorsetu. Odpoledne se projdeme po pláži ve městě Bournemouth, podíváme 
se na zábavní molo a nakoupíme si suvenýry. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se 
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Jurské pobřeží

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2028
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.500,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Zvažte alternativu:

Prodloužení o jeden den
- výlet na ostrov Wight

náš tip

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
1.-6.5.,  19.-24.6.
   

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
20.-25.3.,  3.-8.4.,  5.-10.6.
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ie 1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 

přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem 
ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece 
Temži a dále navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky 
po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si 
i londýnský hrad The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru 
Londýna - oblasti The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky 
vystoupíme na kopuli, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. Poté 
přejdeme přes Millennium Bridge ke galerii Tate Modern. Večer odjedeme na 
ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde 
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a 
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi 
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. 
Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení 
zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více 
než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor Castle, sídlo královské rodiny. 
Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů, pomník 
prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme 
se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick 
Castle. Necháme se unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných 
hradních okruhů s voskovými figurínami, podíváme se na střelbu z katapultu a na 
ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne přejedeme do centra univerzitního 
města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, 
slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, 
divadla Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme 
až ke koleji Christ Church College, kterou si prohlédneme a podíváme se do míst, 
kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která 
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Královská Anglie

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2023
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.500,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Zvažte alternativu:

Avebury stone circle
Stratford upon Avon

oblíbený program
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme 
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m 
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se 
krásným centrem a svezeme se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme 
do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.

3. DEN: Brzy ráno se trajektem přeplavíme do Velké Británie. Z Doveru 
dojedeme do Rye, malebného městečka s křivolakými uličkami a hrázděnými 
domky. Poté přejedeme k Beachy Head, projdeme se po křídových útesech a 
pokocháme se krásnými výhledy na pobřeží. Odpoledne strávíme v přímořském 
letovisku Brighton, kde se projdeme po pláži a navštívíme mořské akvárium Sea 
Life Center nebo v orientálním stylu postavený Royal Pavilion. Večer odjedeme 
na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet na typický středověký hrad Warwick Castle, 
kde se necháme unést příběhy několika velmi zajímavě koncipovaných hradních 
okruhů a kde uvidíme ukázky sokolnictví a lukostřelby. Odpoledne přejedeme 
do slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, uvidíme 
kostel St. Mary the Virgin, slavné knihovny Bodleian Library a Radcliffe Camera, 
Sheldonian Theatre, mnoho kolejí a jiné zajímavosti. Dojdeme ke Christ Church 
College, kde se mj. natáčely filmy o Harry Potterovi. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde 
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a 
s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi 
nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. 
Podíváme se do návštěvnického centra a samozřejmě si prohlédneme i samotný 
kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor Castle, 
sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných 
exponátů, pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se 
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-

kových pokojích 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2051
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.200,- Kč

To nejlepší z Anglie
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V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

stálý hit

Zvažte alternativu:

Arundel Castle

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
26.3.-1.4.,  7.-13.5.,  28.5.-3.6.
   

1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Během noci projedeme Belgií a brzy ráno se z Francie přeplavíme do 
Velké Británie. Z Doveru dojedeme do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem 
ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se svezeme lodí po řece 
Temži a dále navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition včetně procházky 
po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédneme si 
i londýnský hrad The Tower a vydáme se na procházku po finančním centru 
Londýna - oblasti The City. Dojdeme k St. Paul‘s Cathedral a během prohlídky 
vystoupíme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. 
V podvečer přejdeme Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern, 
odkud jsou pěkné výhledy zpět na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani se vydáme do magické krajiny Wiltshiru. Nejprve přijedeme 
k  obrovskému komplexu prehistorických staveb v blízkosti Avebury. Podíváme 
se do největšího komorového hrobu v Británii, West Kennet Long Barrow, 
uvidíme pyramidový hrob Silbury Hill a projdeme se vnitřkem nejrozsáhlejšího 
kamenného kruhu na Britských ostrovech Avebury stone circle. Poté přejedeme 
k nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. 
Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení 
zdejší krajiny a prohlédneme si i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 
let. Odpoledne se zastavíme v nedalekém městě Salisbury, kde navštívíme 
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným 
originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: Po snídani se vydáme do městečka Glastonbury, které je opředeno 
mnoha pověstmi - údajně zde byl pohřben král Artuš a zdejší studna skrývá 
Svatý grál. Prozkoumáme ruiny nejstaršího kláštera postaveného na území Velké 
Británie. Pak přejedeme do Wells, kde se projdeme městečkem a navštívíme 
nádhernou gotickou katedrálu. Prohlédneme si také bývalý biskupský palác 
a zahrady se třemi prameny, které daly městu jméno. Odpoledne strávíme 
v bývalých římských lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem, uvidíme Royal 
Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 2 000leté historie města 
při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, 
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Čeká nás procházka místy, která 
se zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

6. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Magická Anglie
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2025
Termín zájezdu:  dle přání školy

8.600,- Kč

Zvažte alternativu:

Uffington White Horse
Cheddar Gorge

náš tip
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-

kových pokojích 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme 
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m 
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se 
krásným centrem a svezeme se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme 
do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie. Přejedeme do 
města Windsor, kde navštívíme sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské 
místnosti, pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Poté odjedeme ke komplexu 
prehistorických staveb v blízkosti Avebury. Podíváme se do komorového hrobu 
West Kennet Long Barrow, uvidíme pyramidový hrob Silbury Hill a prozkoumáme 
nejrozsáhlejší kamenný kruh na Britských ostrovech - Avebury stone circle. Večer 
odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani se vydáme do městečka Glastonbury, které je opředeno 
mnoha pověstmi - údajně zde byl pohřben král Artuš a zdejší studna skrývá 
Svatý grál. Prozkoumáme ruiny nejstaršího kláštera postaveného na území Velké 
Británie. Pak přejedeme do Wells, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu. 
Projdeme si také bývalý biskupský palác a zahrady se třemi prameny, které daly 
městu jméno. Odpoledne strávíme v bývalých římských lázních, v Bath. Projdeme 
se centrem, uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 
2 000leté historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani pojedeme na celodenní výlet do jižního Walesu. Navštívíme 
městečko Chepstow a prohlédneme si stejnojmenný středověký hrad, postavený 
na skále nad řekou Wye. Poté se zastavíme u zbytků bývalého významného 
cisterciáckého opatství Tintern Abbey, romantického místa oblíbeného mj. 
malířem Williamem Turnerem. Odpoledne navštívíme hlavní město Walesu, 
Cardiff. Projdeme se centrem kolem romanticky přestavěného hradu, uvidíme 
moderní Millennium Stadium a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se 
vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se 
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu:  2053
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.400,- Kč

Anglie a jižní Wales

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

oblíbený program

Zvažte alternativu:

Caerphilly Castle

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
30.4.-6.5.,  4.-10.6.
   

pestrý program
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo a Belgii a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: V noci projedeme Belgií a ráno se přeplavíme do Velké Británie. V Londýně 
se projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. Po překročení nultého poledníku se 
svezeme lodí po řece Temži a navštívíme Tower Bridge Exhibition včetně procházky 
po skleněné lávce. Prohlédneme si i londýnský hrad The Tower a půjdeme do 
finančního centra Londýna - oblasti The City. Dojdeme k  St. Paul‘s Cathedral a 
během prohlídky vystoupíme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný 
pohled na Londýn. V podvečer přejdeme Millennium Bridge a podíváme se k Tate 
Modern, odkud jsou pěkné výhledy na čtvrť City. Večer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do Portsmouth, kde navštívíme areál 
historických doků. Prohlédneme si námořní muzea a prozkoumáme válečnou loď 
HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Necháme 
se vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na 
přístav i na ostrov Wight. Odpoledne přejedeme do bývalého hlavního města 
Anglie, do Winchesteru. Zde si prohlédneme významnou románsko-gotickou 
katedrálu, kde jsou pochováni někteří anglosaští králové. Poté se projdeme 
pěkným centrem a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: 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 prozkoumáme romantické ruiny hradu 
Carisbrooke Castle, kde byl během občanské války vězněn král Karel I. Odpoledne 
se projdeme v oblasti Tennyson Downs s vyhlídkou na The Needles. V podvečer 
znovu přeplujeme průliv The Solent a odjedeme zpět do hostitelských rodin, 
navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: Po snídani se zastavíme v historickém městě Salisbury, kde navštívíme 
nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii. Poté přejedeme 
k nejslavnějšímu megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme 
se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny 
a prohlédneme si i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne 
strávíme v bývalých římských lázních, ve městě Bath. Projdeme se centrem, 
uvidíme Royal Crescent, Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 2 000leté 
historie města při prohlídce Roman Bath Museum. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani vyrazíme opět do Londýna. Během procházky uvidíme 
Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. 
Společně navštívíme některou z atrakcí - např. Westminster Abbey, stadion 
Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum 
voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye aj. 
Odpoledne si nakoupíme suvenýry, rozloučíme se s Londýnem a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• zpáteční cesta trajektem na ostrov 

Wight s vlastním autobusem
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2031
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.800,- Kč

Malebná jižní Anglie

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Zvažte alternativu:

Beauileu National Motor Museum
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Severní Wales

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-

kových pokojích 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• velká zábavná hra v Oxfordu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme 
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m 
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se kolem 
Velkého tržiště, zvonice Belfort a krásného Hradního náměstí. Budeme mít 
možnost projet se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, 
kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. 
Po připlutí do Anglie přejedeme do půvabného a turisty velmi vyhledávaného 
města Stratford upon Avon, rodiště spisovatele Williama Shakespeara. Podíváme 
se k dramatikovu rodnému domu a nahlédneme do kostela Holy Trinity, kde je 
pohřben. Odpoledne přejedeme do města Worcester, projdeme se kolem řeky a 
navštívíme velkou gotickou katedrálu, kde je pochován král Jan Bezzemek. Večer 
odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani si prohlédneme slavné přístavní město Liverpool. Projdeme se 
nově restaurovanými Albertovými doky a buď navštívíme muzeum Beatles story, 
které připomíná kariéru nejslavnější rockové kapely, nebo půjdeme na prohlídku 
fotbalového stadionu Liverpool FC. Odpoledne se vrátíme do historického 
města Chester, kde se projdeme malebnými uličkami s hrázděnými domy a 
prozkoumáme zdejší gotickou katedrálu. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, kde se navečeříme a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani vyrazíme na výlet do severozápadního Walesu. Navštívíme 
hrad Conwy, který se řadí mezi jeden z pevných hradů tzv. Železného prstence 
anglického krále Edwarda I. Projedeme národním parkem Snowdonia National 
Park a po cestě zastavíme v turistickém centru Betws-y-Coed. Podnikneme 
krátkou procházku v průsmyku Penn-y-pass, odkud se skýtají nádherné výhledy 
na nejvyšší horu Walesu - Snowdon. Odpoledne si prohlédneme královský hrad 
Caernarfon Castle, kde jsou tradičně již od 13. století korunováni princové 
z Walesu. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme 
si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani se vydáme do centra slavného univerzitního města Oxford. 
Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, slavné knihovny 
Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera, divadla Sheldonian 
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ 
Church College, kterou navštívíme a podíváme se do míst, kde se také filmovaly 
scény pro filmy o Harry Potterovi. Také navštívíme univerzitní muzeum (kostry 
dinosaurů, vyhynulý pták Dodo aj.) nebo Ashmolean Museum (přezdívané „malé 
Britské muzeum“). Odpoledne si zahrajeme velkou zábavnou hru na poznání 
města a nakoupíme si suvenýry. V podvečer se s Oxfordem rozloučíme a odjedeme 
do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu:  2054
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.600,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

bez Londýna

Zvažte alternativu:

Snowdon Mountain Railway

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-15.4.,  21.-27.5.
   

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. V noci pojedeme 
autobusem přes Německo a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m 
vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 
58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy. Projdeme se 
krásným centrem a svezeme se na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme 
do Francie, kde se ubytujeme v hotelu v blízkosti Calais.

3. DEN: Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie a vyrazíme 
jihozápadním směrem podél pobřeží ke hradu Corfe Castle, jehož romantické 
ruiny navštívíme. Poté přejedeme do bývalého římského přístaviště, dnes živého 
univerzitního města Exeter. Projdeme se centrem města a prohlédneme si 
gotickou katedrálu s nejdelší spojitou gotickou klenbou na světě. Večer odjedeme 
na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani navštívíme dramatické útesy severního pobřeží Cornwallu a 
zříceninu hradu Tintagel, místa spjatého s Artušovskými legendami. Prohlédneme 
si také rušný přístav Plymouth, odkud vyplula slavná loď Mayflower do Ameriky. 
Podnikneme plavbu lodí po přístavu s vyhlídkou na doky a vojenský přístav. 
Poté se vydáme do národního parku Dartmoor a prozkoumáme vřesoviště, 
kde podle legendy žil pes Baskervilský. Zastavíme se u několika megalitických 
monumentů, například u solárního kalendáře Merrivale. Projedeme městečkem 
se slavnou věznicí Princetown a podíváme se na nejstarší kamenný most 
v oblasti, Postbridge. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se navečeříme 
a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do nejjihozápadnějšího cípu Británie - do 
oblasti Land´s End. Cestou se zastavíme na krásném místě na divokém pobřeží, 
kde bylo podle antických vzorů postaveno divadlo pod širým nebem - Minack 
Theatre. Dojedeme až k Land´s End, kde se projdeme po útesech nejzazšího bodu 
na jihozápadě Velké Británie. Poté prozkoumáme prehistorické monumenty 
Men an Tol a dolmen Llanyon Quoit a zastavíme v Marazionu u St. Michael´s 
Mount, kláštera na ostrově, přístupného suchou nohou pouze za odlivu. Večer se 
vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani vyrazíme do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se 
zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester 
Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které 
se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen 
Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon 
Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří 
vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru. Odpoledne 
si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme a odjedeme do 
přístavu Dover, kde se nalodíme na trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen na 
protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Cornwall - zapomenutá země

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo 

Eurotunel)
• 1x ubytování v hotelu typu F1 v třílůž-

kových pokojích 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2052
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.600,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

Zvažte alternativu:

Eden Project
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AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
9.-15.4.,  21.-27.5.
   

doporučujeme
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11.700,- Kč

Lake District

La
ke

 D
ist

ric
t

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• zpáteční trajekt Amsterdam - Newcas-

tle, 2x nocleh v kajutách
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2055
Termín zájezdu:  dle přání školy

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se 
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města, 
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a 
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní 
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po vylodění přejedeme 
do oblasti významné římské památky Hadrian´s Wall. Zastavíme se u zachovalých 
zbytků kdysi mohutného valu a navštívíme nejlépe dochovanou římskou 
pevnost - Housesteads. Odpoledne si prohlédneme zajímavé ruiny bývalého 
opatství Lanercost Priory. Večer dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, 
navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani se vydáme na celodenní výlet do oblasti národního parku Lake 
District. Projedeme nádhernou krajinou hor a jezer a zastavíme se u některých 
zajímavých míst, např. u jezera Ullswater. Přesuneme se ke kamennému kruhu 
z doby cca před 5 000 lety, ke Castlerigg Stone Circle. Poté navštívíme Bowness 
on Windermere, kde se projedeme výletní lodí po jezeře. V případě pěkného 
počasí podnikneme kratší pěší procházku s výhledy na kopce a údolí krajiny Lake 
District. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se navečeříme a pokusíme 
se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani přejedeme do centra krásného historického města York, 
které kdysi bývalo hlavním městem Severu. Navštívíme Yorkminster, grandiózní 
gotickou katedrálu, proslavenou především dochovanými středověkými 
vitrážemi. Po prohlídce se projdeme historickým centrem s úzkými uličkami 
(včetně slavné Shambles) a hrázděnými domky. Společně podnikneme procházku 
po hradbách. Odpoledne prozkoumáme ruiny opatství St. Mary´s a hradu 
Clifford´s Tower. Nezapomeneme si prohlédnout zajímavé muzeum Jorvik Viking 
Centre. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si 
o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani odjedeme k jednomu z nejkrásnějších zámků v Anglii - Castle 
Howard, který si prohlédneme a projdeme se jeho upravenými zahradami. Poté 
se vydáme do oblasti Yorkshire Dales, kde v případě pěkného počasí uděláme 
krátkou procházku. Odpoledne navštívíme rozsáhlé ruiny opatství Fountains 
Abbey a projdeme se v jeho okolí, které je zasazené do pohádkového údolí říčky 
Skell. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a potrénujeme 
severoanglický přízvuk.

7. DEN: Po snídani přejedeme do starobylého města Durham. Projdeme 
se kolem řeky a prohlédneme si románsko-gotickou katedrálu proslavenou 
použitím prvního lomeného oblouku na Britských ostrovech. Odpoledne se 
zastavíme u slavné ocelové sochy Angel of the North a pak dojedeme do přístavu 
Newcastle, nalodíme se na noční trajekt a přeplujeme zpět do Nizozemí. Opět 
budeme ubytováni v kajutách, kde si odpočineme.

8. DEN: Ráno připlujeme do Amsterdamu a s potřebnými zastávkami pojedeme 
zpět do České republiky. Zpět ke škole přijedeme ve večerních hodinách.

trajekt s kajutami

Zvažte alternativu:

Whitby Abbey
Scarborough

Tajemství severní Anglie

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se 
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města, 
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a 
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní 
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po vylodění přejedeme 
do oblasti významné římské památky Hadrian´s Wall. Zastavíme se u zachovalých 
zbytků kdysi mohutného valu a navštívíme nejlépe dochovanou římskou pevnost 
- Housesteads. Odpoledne přejedeme do starobylého města Durham. Projdeme 
se kolem řeky a prohlédneme si románsko-gotickou katedrálu proslavenou 
prvním použitím lomeného oblouku na Britských ostrovech, včetně krásné 
Galilee Chapel a hrobu Bedy Ctihodného, „otce anglické historie“. Večer 
dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani odjedeme k jednomu z nejkrásnějších zámků v Anglii - Castle 
Howard, který si prohlédneme a projdeme se jeho upravenými zahradami. Poté 
navštívíme bývalý cisterciácký klášter v malebném údolí v oblasti North Yorkshire 
Moors, Rievaulx Abbey. Odpoledne nás bude čekat procházka zajímavou krajinou 
v oblasti North Yorkshire Moors. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se 
navečeříme a pokusíme se o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani se vydáme na výlet do Whitby, města známého z románu 
Drákula od Brama Stokera. Prozkoumáme zdejší ruiny opatství položeného 
vysoko nad mořem. Poté přejedeme k městu Scarborough, které je známé 
svou zříceninou hradu a jako místo, kde se více než 500 let konal slavný trh. 
V případě zájmu budeme mít možnost si hrad prohlédnout nebo navštívíme 
mořské akvárium Sea Life Centre. Odpoledne se projdeme po krásné přírodní 
rezervaci bílých útesů Flamborough Head. Večer se vrátíme do hostitelských 
rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani přejedeme do centra krásného historického města York, 
které kdysi bývalo hlavním městem Severu. Navštívíme Yorkminster, grandiózní 
gotickou katedrálu, proslavenou především dochovanými středověkými vitrážemi. 
Po prohlídce se projdeme historickým centrem s úzkými uličkami (včetně slavné 
Shambles) a hrázděnými domky. Společně podnikneme procházku po hradbách. 
Odpoledne prozkoumáme ruiny opatství St. Mary´s a hradu Clifford´s Tower. 
Nezapomeneme si prohlédnout zajímavé muzeum Vikingů Jorvik Viking Centre. 
Večer se s Yorkem rozloučíme a pojedeme na jih, směrem k Folkestone, kde 
najedeme do terminálu Eurotunelu a projedeme zpět na kontinent.

7. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme 
opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

AKCE 30 - termíny pro rok 2022:
23.-29.4.,  28.5.-3.6.
   

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x trajekt Amsterdam - Newcastle,
 1x nocleh v kajutách
• 1x cesta Eurotunelem (nebo trajek-

tem) z Anglie do Francie
• 3x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2056
Termín zájezdu:  dle přání školy

9.900,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

bez Londýna

Zvažte alternativu:

Fountains Abbey
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se 
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města, 
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a 
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní 
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po vylodění vyrazíme 
severním směrem do Skotska. Krátce se zastavíme u hradu Bamburgh Castle, 
kde se projdeme po nedaleké pláži a písečných dunách. Odpoledne si uděláme 
procházku u renesančního paláce Linlithgow, rodiště Marie Stuartovny. 
V podvečer si prohlédneme technickou pozoruhodnost Falkirk Wheel. Jedná 
se o zdymadlo spojující dva plavební kanály s rozdílnou úrovní hladin. Večer 
dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani odjedeme na prohlídku pevného královského hradu Stirling 
Castle, který střeží bránu do Highlands. Poté přejedeme do malebné oblasti 
The Trossachs, krajiny zbojníka Roba „Roye“ MacGregora a spisovatele Waltera 
Scotta. Podnikneme hodinový výlet stoletým parníkem Sir Walter Scott po 
překrásném jezeře Loch Katrine. V podvečer krátce zastavíme u hradu Doune, 
kde se natáčel film „Hledání svatého grálu“ humoristické skupiny Monty Python. 
Večer se vrátíme do hostitelských rodin, kde se navečeříme a pokusíme se 
o anglickou konverzaci.

5. DEN: Po snídani se vydáme severozápadním směrem a přes největší skotské 
vřesoviště Rannoch Moor přejedeme do oblasti Glen Coe. Jedná se o nejslavnější 
a možná nejkrásnější skotské údolí, které má ovšem temnou a krvavou historii. 
Krátce se zastavíme ve Fort Williamu u soustavy zdymadel Neptune´s Staircase na 
Kaledonském kanálu s vyhlídkou na Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska. Odpoledne 
navštívíme romantickou zříceninu Urquhart Castle na břehu jezera Loch Ness. 
Cestou zpět projedeme horským masivem Grampian Mountains. Večer se vrátíme 
do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

6. DEN: Po snídani si prohlédneme hlavní město Skotska Edinburgh, které údajně 
patří k nejkrásnějším městům světa. Společně navštívíme královský hrad se 
skotskými korunovačními klenoty a po prohlídce hradu se projdeme po Royal Mile, 
kde prozkoumáme chrám St. Giles. Projdeme do parku s nádhernými výhledy na 
hrad i na nákupní třídu Princes Street a budeme mít možnost nakoupit si suvenýry. 
Odpoledne přejedeme do nedaleké vesničky Roslin a prohlédneme si bohatě 
zdobenou a mnoha legendami opředenou Rosslyn Chapel. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a potrénujeme skotský přízvuk, který jsme 
během pobytu ve Skotsku získali.

7. DEN: Po snídani odjedeme do Anglie. Nejprve se krátce zastavíme na hranicích 
ve vesničce Gretna Green, kde se nachází známé kovářství. Projedeme kolem 
Hadrianovy zdi a prohlédneme si římskou vojenskou pevnost Housesteads. 
Odpoledne dojedeme do přístavu Newcastle, nalodíme se na trajekt a přeplujeme 
zpět do Nizozemí. Opět budeme ubytováni v kajutách, kde si odpočineme.

8. DEN: Ráno připlujeme do Amsterdamu a s potřebnými zastávkami pojedeme 
zpět do České republiky. Zpět ke škole přijedeme ve večerních hodinách.

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2201
Termín zájezdu:  dle přání školy

12.200,- Kč

Malebné Skotsko

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

oblíbený program

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• zpáteční trajekt Amsterdam - Newcas-

tle, 2x nocleh v kajutách
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Zvažte alternativu:

St Andrews
Loch Lomond
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V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• zpáteční trajekt Amsterdam - Newcas-

tle, 2x nocleh v kajutách
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• 1x ubytování v hostelu se snídaní ve 

vícelůžkových pokojích
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2202
Termín zájezdu:  dle přání školy

14.100,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

atraktivní program

1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.

2. DEN: Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska. Dopoledne se 
zastavíme na krátkou procházku v Amsterdamu. Projdeme se centrem města, 
kolem kostela Oude Kerk a na náměstí Dam. Projedeme se lodičkou po grachtech a 
odpoledne přejedeme do přístavu Ijmuiden. Nalodíme se na trajekt a přes Severní 
moře poplujeme do severní Anglie. Noc strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. DEN: Dopoledne připlujeme do přístavu Newcastle. Po příjezdu do Skotska 
se krátce zastavíme ve městečku Jedburgh, kde na útěku ze Skotska přespala 
Marie Stuartovna. Nedaleko odtud navštívíme romantickou zříceninu Melrose 
Abbey, kde je pochováno srdce skotského krále Roberta Bruce. V podvečer 
si prohlédneme technickou pozoruhodnost, zdymadlo Falkirk Wheel. Večer 
dojedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani budeme projíždět malebnou oblastí The Trossachs, která 
je krajinou zbojníka Rob „Roye“ MacGregora a spisovatele Waltera Scotta. 
Podnikneme výlet stoletým parníkem Sir Walter Scott po jezeře Loch Katrine. 
Odpoledne navštívíme pevný královský hrad Stirling Castle, který střeží bránu do 
Highlands. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se 
o konverzaci.

5. DEN: Po snídani se vydáme přes největší skotské vřesoviště Rannoch Moor 
do oblasti Glen Coe. Jedná se o možná nejkrásnější skotské údolí, které má 
ovšem  krvavou historii. Krátce se projdeme ve Fort Williamu u soustavy 
zdymadel Neptune ś Staircase s vyhlídkou na Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska. 
Projedeme krásným údolím Glen Shiel k ostrovu Skye. V podvečer se zastavíme u 
romantického hradu Eilean Donan Castle. Přejedeme přes Skye Bridge na ostrov 
Skye, kde se ubytujeme v hostelu ve vícelůžkových pokojích. Každý účastník bude 
mít možnost využít malou kuchyňku k přípravě vlastní večeře.

6. DEN: Po snídani pojedeme poznávat ostrov Skye. U říčky Sligachan nás okouzlí 
vyhlídka na krásné hory Cuillin Mountains. Navštívíme hrad Dunvegan Castle, kde 
budeme mít možnost výletu na lodičkách k tulením koloniím. V případě pěkného 
počasí se krátce zastavíme u skalní věže Old Man of Storr a v barevném rybářském 
městečku Portree. Odpoledne přejedeme Skye Bridge a vrátíme se zpět do 
hostitelských rodin. Navečeříme se a podělíme se o své zážitky z výletu.

7. DEN: Po snídani si prohlédneme hlavní město Skotska Edinburgh. Navštívíme 
královský hrad se skotskými korunovačními klenoty a poté se projdeme po Royal 
Mile, kde prozkoumáme chrám St. Giles. Dojdeme na nákupní třídu Princes 
Street a budeme mít možnost nakoupit si suvenýry. Odpoledne přejedeme do 
nedaleké vesničky Roslin a prohlédneme si bohatě zdobenou a mnoha legendami 
opředenou Rosslyn Chapel. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme 
se a potrénujeme skotský přízvuk, který jsme během pobytu ve Skotsku získali.

8. DEN: Po snídani odjedeme do Anglie. Nejprve se krátce zastavíme na hranicích 
ve vesničce Gretna Green, kde se nachází známé kovářství. Projedeme kolem 
Hadrianovy zdi a prohlédneme si římskou vojenskou pevnost Housesteads. 
Odpoledne dojedeme do přístavu Newcastle, nalodíme se na trajekt a přeplujeme 
zpět do Nizozemí. Opět budeme ubytováni v kajutách, kde si odpočineme.

9. DEN: Ráno připlujeme do Amsterdamu a s potřebnými zastávkami pojedeme 
zpět do České republiky. Zpět ke škole přijedeme ve večerních hodinách.

Skotsko s výletem na Skye
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1. DEN: Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme 
přes Německo do Francie a zastavovat budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: Odpoledne navštívíme Bayeux, kde si prohlédneme Bayeux tapestry. 
Poté přejedeme do přístavu Cherbourg, kde se nalodíme na trajekt do irského 
Dublinu. Noc strávíme v pohodlných kajutách s příslušenstvím.

3. DEN: V Irsku se vylodíme kolem poledne a ihned pojedeme jihozápadním 
směrem. Navštívíme významný církevní komplex Rock of Cashel a prohlédneme 
si jedinečné místo, kde se po staletí střetávala světská moc s mocí církevní. Poté 
přejedeme do města Cork, projdeme se po městě a ubytujeme se v hostelu.

4. DEN: Po snídani pojedeme na celodenní vyhlídkovou jízdu po Ring of Kerry. 
Zastavíme v osadách Caherdaniel a Sneem a také na místech s krásnými 
výhledy na rozervané pobřeží nebo na nejvyšší irské pohoří MacGillycuddys 
Reeks. Projedeme i průsmykem Moll´s Gap a kolem Killarnských jezer. Večer se 
ubytujeme v hostelu.

5. DEN: Po snídani navštívíme jedinečný krasový útvar The Burren s velkým 
množstvím historických památek. V Kilfenoře si prohlédneme nejmenší irskou 
katedrálu se zdobenými raně křesťanskými kříži. Zastavíme se i u nejznámějšího 
dolmenu Poulnabrone. Odpoledne navštívíme Cliffs of Moher, krásné a divoké 
útesy. Večer pojedeme do stejného hostelu jako předešlou noc.

6. DEN: Po snídani navštívíme církevní komplex Clonmacnois, kde jsou mj. další 
vzácné zdobené kamenné kříže. Poté prozkoumáme palírnu whiskey Tullamore. 
V Kildare si prohlédneme světoznámý hřebčín Irish National Stud. V podvečer 
dojedeme do Dublinu, kde se ubytujeme v hostelu.

7. DEN: Po snídani přejedeme do hornaté oblasti Wicklow Mountains, kde 
navštívíme klášter Glendalough, domov svatého Kevina a kdysi významné 
centrum irského křesťanství. Poté si prohlédneme zámek Powerscourt a projdeme 
se krásnými zámeckými zahradami. Večer se ubytujeme ve stejném hostelu.

8. DEN: Po snídani navštívíme nejznámější megalitické stavby v Irsku - více než 
5 000 let starý komplex Newgrange a Knowth. Poté přejedeme k mýtickému 
místu irské historie zvanému Tara, kde se korunovali keltští králové. Společně si 
prohlédneme jeden z nejmohutnějších irských hradů Trim Castle, který postavili 
Anglonormané. V podvečer se vrátíme do stejného hostelu jako předešlou noc.

9. DEN: Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Dublinu, hlavního města 
Irska. Projdeme se centrem a prohlédneme si St. Patrick ś Cathedral, Temple Bar, 
Dublin Castle a Trinity College. Tam navštívíme expozici o irském písemnictví a 
o manuskriptu Book of Kells. Odpoledne nakoupíme suvenýry na Grafton Street a 
večer odjedeme do přístavu, kde se nalodíme na trajekt do Velké Británie.

10. DEN: Po připlutí do přístavu Holyhead budeme pokračovat v cestě přes 
Británii. Během dne navštívíme některé z anglických měst, např. Londýn, Oxford 
nebo Brighton. Večer odjedeme do Doveru a přeplavíme se zpět na kontinent.

11. DEN: Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavíme opět jen 
na protažení a toalety. Domů se vrátíme v odpoledních hodinách.

Magické Irsko

Poznámky:
• minimální počet 40 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2301
Termín zájezdu:  dle přání školy

15.600,- Kč

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné

pestrý program

V ceně je zahrnuto:
• doprava kvalitním autobusem - WC, 

DVD, klimatizace, prodej nápojů
• 1x noční trajekt Francie - Irsko s ubyto-

váním v čtyřlůžkových kajutách 
• 1x trajekt Irsko - Velká Británie a 1x 

trajekt Velká Británie - Francie
• 6x ubytování v hostelech ve vícelůžko-

vých pokojích, 6x snídaně
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
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1. DEN: Po obědě si dáme sraz na letišti v Praze, zkontrolujeme si doklady a 
společně se vydáme na cestu za poznáním Irska. Poletíme asi dvě a půl hodiny a 
v Dublinu přistaneme odpoledne. Z letiště se přesuneme rovnou na ubytování do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a seznámíme se svými hostiteli.

2. DEN: Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Dublinu, hlavního 
města Irska. Městskou dopravou přejedeme do centra, kde strávíme celý den. 
Prohlédneme si St. Patrick ś Cathedral, případně i Christ Church Cathedral, 
nasajeme atmosféru pitoreskní čtvrti Temple Bar, uvidíme sídlo prezidenta - 
Dublin Castle a také dublinskou univerzitu Trinity College. Navštívíme expozici 
o irském písemnictví o jednom z nejvýznamnějších raně středověkých rukopisů 
Book of Kells. Budeme mít možnost prozkoumat Národní muzeum se sbírkou 
keltského umění nebo Národní galerii. Projdeme se také po nákupní třídě 
Grafton Street. Večer se vrátíme zpět do hostitelských rodin, navečeříme se a 
podělíme se o své zážitky.

3. DEN: Po snídani se pojedeme seznámit s nejstarší irskou historií. Navštívíme 
komplex prehistorických hrobek Newgrange, kde absolvujeme prohlídku jedné z 
přístupných mohyl - buď Newgrange nebo Knowth. Odpoledne se zastavíme na 
bájném místě, kde byli korunováni keltští králové, na Taře. Poté si prohlédneme 
pěkně zachovalý anglonormanský hrad Trim Castle. Večer se vrátíme do svých 
rodin, navečeříme se a otestujeme svůj irský přízvuk.

4. DEN: Po snídani přejedeme do hornaté oblasti Wicklow Mountains, kde 
se skrývá klášter Glendalough, domov svatého Kevina a kdysi významné 
centrum irského křesťanství. Projdeme se kolem jezer a prohlédneme si cenné 
zbytky kláštera. Poté navštívíme zámek Powerscourt a projdeme se krásnými 
zámeckými zahradami. Večer se vrátíme zpět do hostitelských rodin, navečeříme 
se a popovídáme si.

5. DEN: Po snídani vyrazíme na celodenní výlet do jedinečného krasového 
útvaru Burren, kde se mimo jiné nachází velké množství historických památek. 
Přejedeme k vesničce Kilfenora, kde navštívíme místní návštěvnické centrum 
a nejmenší irskou katedrálu s cennými zdobenými keltskými kříži. Zastavíme 
se také u nejznámějšího dolmenu Poulnabrone. Odpoledne nás čekají Cliffs of 
Moher, jedno z nekrásnějších míst irského pobřeží, útesy, kde si vychutnáme 
krásné výhledy a v případě pěkného počasí se krátce projdeme. Večer se vrátíme 
zpět do hostitelských rodin.

6. DEN: Po snídani odjedeme na letiště, odbavíme se a vrátíme se přímým letem 
zpět do ČR. V Praze bychom měli být kolem poledne.

Poznámky:
• minimální počet 20 platících účastníků
• 2 místa zdarma na 20 platících účastníků

Číslo zájezdu:  2390
Termín zájezdu:  dle přání školy

16.100,- Kč

Irsko letecky

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
• odbavené zavazadlo

ubytování v rodinách

V ceně je zahrnuto:
• letenka Praha - Dublin a zpět vč. všech 

poplatků a tax, jedno příruční zavazadlo
• 5x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• doprava místním autobusem z letiště 

a na letiště a do jednotlivých míst uve-
dených v programu

• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
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1. DEN: Setkáme se na letišti v Praze, odkud společně odletíme do Londýna. Po 
přistání se hromadnou dopravou přesuneme z letiště do centra města a projdeme 
se kolem řeky Temže. V podvečer odjedeme na ubytování do anglických rodin, 
kde se navečeříme a odpočineme si.

2. DEN: Po snídani se městskou dopravou přesuneme do centra Londýna. Den 
strávíme v oblasti The City a v okolí řeky Temže. Navštívíme hrad The Tower, 
prohlédneme si St. Paul´s Cathedral, projdeme se okolo Monumentu, uvidíme 
Bank of England, přejdeme lávku Milénia i Tower Bridge a program přizpůsobíme 
počasí i našim silám. Večer se vrátíme na ubytování do stejných hostitelských 
rodin, kde se navečeříme a procvičíme se v anglické konverzaci. 

3. DEN: Po snídani navštívíme některou z mnoha londýnských atrakcí - 
fotbalový stadion Chelsea FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum nebo třeba 
slavné muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Metrem se přesuneme 
do čtvrti South Kensington, kde si prohlédneme některé z báječných muzeí - 
Natural History Museum, Science Museum, nebo Victoria and Albert Museum. 
Odpoledne se projdeme Hyde Parkem kolem Royal Albert Hall, Albert Memorial 
a Diana Memorial. Večer se opět vrátíme do stejných hostitelských rodin, kde se 
navečeříme a odpočineme si.

4. DEN: Po snídani vyrazíme do centra Londýna, tentokrát nás bude čekat 
procházka ve čtvrti Westminster. Prozkoumáme místa, která se nejvíce zapsala 
do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. 
Odpoledne si můžeme zahrát velkou zábavnou hru v oblasti Westminsteru, 
nebo si dopřejeme volno na nákup suvenýrů. V podvečer si prohlédneme Londýn 
z výšky během jízdy na London Eye. Večer  se vrátíme do hostitelských rodin, kde 
se navečeříme a podělíme se o své zážitky.

5. DEN: Po snídani se městskou dopravou přesuneme do centra Londýna. 
Budeme mít možnost si nakoupit suvenýry a pak se s Londýnem rozloučíme. 
Odjedeme na letiště, odkud odletíme zpět do Prahy, kde náš zájezd skončí.

V ceně je zahrnuto:
• letenka Praha - Londýn a zpět vč. 

všech poplatků a tax, příruční zavazadlo
• 4x ubytování v hostitelských rodinách 

s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• služba průvodce po celou dobu zájezdu
• pestrý informační materiál pro každé-

ho účastníka
• velká zábavná hra ve Westminsteru
• komplexní cestovní pojištění zahrnují-

cí pojištění léčebných výloh, pojištění 
úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

Poznámky:
• minimální počet 14 platících účastníků
• 1 místo zdarma na každých 14 platících

Číslo zájezdu:  2090
Termín zájezdu:  dle přání školy

12.600,- Kč

Londýn letecky Zájezdy za historickými osobnostmi

V ceně není zahrnuto:
• vstupy do navštívených objektů a jízdné
• odbavené zavazadlo
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Normanská Anglie

Alžbětinská Anglie

Do Anglie za Shakespearem

Viktoriánská Anglie

Po stopách W. Churchilla

č.zájezdu: 2081

č.zájezdu: 2082

č.zájezdu: 2083

č.zájezdu: 2084

č.zájezdu: 2085

Sedmidenní putování po místech spjatých s normanským dobýváním Anglie. Cena 
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, tři noc-
lehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý informační 
materiál, komplexní cestovní pojištění.

Věděli jste, kolik hradů v Anglii postavili Normané? Kde všude pobývala královna Alžběta? Rádi byste shlédli někte-
rou ze Shakespearových her na živo? Zajímá Vás, jací byli v soukromí královna Viktorie nebo Winston Churchill? 
Pak pro Vás máme několik zájezdů zaměřených na tyto osobnosti - a rádi připravíme i jiné podle Vašeho přání. 
Podrobné programy najdete na našich stránkách www.zajezdyproskoly.cz.

Šestidenní cestování po parcích, zámcích a zahradách renesančního 16. století. 
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, dva 
noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý infor-
mační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Šestidenní zájezd po stopách největšího anglického dramatika, Williama Shakespe-
ara. Cena zahrnuje tři noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, 
průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Šestidenní cestování po místech, ke kterým měla vztah královna Viktorie. Cena 
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, dva noc-
lehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý informační 
materiál, komplexní cestovní pojištění.

Šestidenní zájezd po stopách jednoho z největších Britů - Winstona Churchilla. 
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu F1 po třech osobách na pokoji, dva 
noclehy v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, průvodce, pestrý infor-
mační materiál, komplexní cestovní pojištění.

cena: 9.100,- Kč

cena: 7.800,- Kč

cena: 8.700,- Kč

cena: 8.300,- Kč

cena: 8.200,- Kč

Zvažte alternativu:

Celodenní výlet do Oxfordu
Legoland Windsor


