
  

Termín: 2022                 Číslo zájezdu: 2070                Cena: 8 900,-Kč 
 

HLEDÁNÍ KRÁSNÉ ANGLIE 
 
1. DEN: CESTA DO BELGIE 

Na zájezd vyjedeme od školy ve večerních hodinách. Pohodlným autobusem přejedeme přes Německo do Belgie, 
zastavovat se bude jen na protažení a na toalety. 
 

2. DEN: BRUSEL, BRUGGY 

Ráno přijedeme do Belgie. Ranní špičkou se prokoušeme do klidu výstaviště, aby nás uchvátila stříbrná konstrukce 
Atomia. Budete-li mít chuť, prohlédneme si ho i zevnitř. Pak přejedeme do nedalekého půvabného historického města 
Bruggy. Procházku malebným centrem s kanály, velkým tržištěm, zvonicí Belfort a krásným Hradním náměstím si 
můžeme zpestřit báječnou vyhlídkovou jízdou na lodičce po kanálech. Později se přesuneme do v hotelu v blízkosti 
francouzského přístavu Calais. Spát budeme ve třílůžkových pokojích a toalety budou na chodbách.  
 

3. DEN: BATTLE ABBEY, BEACHY HEAD, BRIGHTON 

Tento den se bude vstávat hodně brzy, ranní trajekt do Velké Británie nečeká a kdo chce vidět ranní anglické mlhy, musí 
si přivstat. Plavba trvá asi hodinu a půl, podle toho, jak budou vysoké vlny. Po vylodění v Doveru se vydáme jihozápadním 
směrem podél pobřeží k městu 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 především o tom, proč se dnes o bitvě musíme učit. Ach jo :) Odpoledne se podíváme 
na Beachy Head. Procházka po skalních útesech, které spadají z výše 162 m do moře, bude určitě zážitkem. Uvidíme i 
Sedm sester. Na to vyrazíme do přímořského letoviska Brighton, kam jezdil za svou milou princ regent, pozdější Jiří IV. 
Tak jako on se projdeme po promenádě a budeme-li chtít, podíváme se do Royal Pavillion, paláce, který si nechal Jiří 
postavit v orientálním stylu. Představte si, ani jeden z architektů, který jej projektoval, nebyl nikdy dál než v Turecku. 
Anebo navštívíme akvárium - Brightonský Sea Life je vyhlášený široko daleko. Večer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a padneme do postelí. 
 

4. DEN: STONEHENGE, SALISBURY 

Po snídani vyrazíme k nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Je to vlastně jen 
hromada kamenů, ale jaká! Zvednout takový kámen bylo asi nad síly i takového prehistorického Schwarzeneggera! 
Podíváme se do nového návštěvnického centra s video expozicí, mrkneme se na šutry a zjistíme, jak to ti lidé tenkrát 
zvládli. Odpoledne navštívíme město Salisbury. Nejprve se podíváme do katedrály, která je úchvatná. Je to už druhá 
katedrála v okolí - první spadla a pak tam dělali nepořádek Normané. Mnichům se to pranic nelíbilo a tak se odstěhovali. 
A aby ukázali, jak jsou šikovní, postavili nejvyšší kostelní věž v Anglii. V katedrále je dnes uložen originál Velké listiny 
svobod, ten si přečteme, abychom věděli, co po Janovi jeho baroni vlastně chtěli. Ve městě si pak dáme chvilku volna, 
protože je tam Poundland a spousta dalších lákadel. Bydlet pak pojedeme do stejných rodin. Tentokrát žádné výmluvy na 
únavu a povinná společenská konverzace. 
 

5. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER 

Poslední den v Anglii nás bude čekat vrchol. Po snídani vyrazíme 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 klidně ještě něco jiného. Jen to nezvládneme všechno najednou. 
Odpoledne se domluvíme, jestli bychom měli nějaký rozumný rozchod, abychom stihli nějaký ten nákup suvenýrů. 
V podvečer se s Londýnem rozloučíme a pofrčíme na trajekt do přístavu Dover. Přeplujeme zpět do francouzského 
přístavu Calais a pojedeme co nejrychleji domů. 
 

6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Cesta snad poběží rychle, takže jak to půjde, pofrčíme domů, do Čech. Z hranic zavoláme rodičům a domluvíme si 
odvoz. No a pak budeme vzpomínat a doufat, že se zase do Anglie vrátíme :) 



  

V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, WC, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů, 

bezpečnostní pásy na každém sedadle 
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 1x ubytování v hotelu typu F1 ve Francii v třílůžkových pokojích  
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- pestrý informační materiál pro každého účastníka  
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 20,- EUR a 95,- GBP / studenti a 20,- EUR a 80,- GBP / 

děti do 15 let vč.) 
 

Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit, výběr atrakcí bude domluven při plánování zájezdu 

 


