
  

 

Termín: 2022/2023               Číslo zájezdu: 2084                  Cena: 9 800 Kč 
 

VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.  
 

2. DEN: CESTA DO BELGIE, BRUSEL, BRUGGY 

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 si díky četným vodním kanálům, křivolakým uličkám a malebným zákoutím získalo přezdívku „Benátky 
severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort a také si prohlédneme krásné Hradní náměstí. V případě 
zájmu podnikneme úžasnou vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, kde se na 
jednu noc ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais. 
 

3. DEN: WINDSOR CASTLE, WINCHESTER 

Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Po připlutí do Anglie do městečka Windsor, 
kde navštívíme největší hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím 
úžasných exponátů (kulka, která zabila admirála Nelsona, Podvazkový řád, slavné portréty členů královské rodiny aj.), 
pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Společně se podíváme na střídání stráží. 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 
s pěší třídou a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme 
se a odpočineme si. 
 

4. DEN: ISLE OF WIGHT 

Po snídani pojedeme na celodenní výlet na ostrov Wight, na který se i s naším autobusem přeplavíme trajektem. 
Navštívíme venkovské sídlo Osborne House, kdysi oblíbené místo královny Viktorie. Prohlédneme si starobylý dům i 
k němu přilehlé pohádkové zahrady. Poté se 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, které jsou součástí krásných křídových útesů. V podvečer znovu přeplujeme průliv The Solent a odjedeme 
zpět na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích. 
 

5. DEN: LONDÝN 

Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do Londýna. Prohlídku začneme ve čtvrti South 
Kensington, kde navštívíme Victoria and Albert Museum, které schraňuje sbírku dekorativních předmětů z celé říše, 
které královna Viktorie vládla. Projdeme Hyde parkem kolem Royal Albert Hall, Albert Memorial a památníku 
princezny Diany až k Buckingham Palace. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: 
uvidíme Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, 
čínskou čtvrť Soho aj. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme jízdou na London Eye, 
přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a 
odplujeme do Francie. 
 

6. DEN: NÁVRAT DO ČR 

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



  

 
V ceně je zahrnuto: 

- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 1x ubytování v hotelu typu F1 ve třílůžkových pokojích 
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 20 EUR a 110 GBP / studenti a 20 EUR a 85 GBP / děti 

do 15 let vč.) 
 

Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- program návštěvy Londýna lze na přání upravit 
 
 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


