
  

Termín: 30.9.-5.10.2018               Číslo zájezdu: 18-293               Cena: 7 500,- Kč 
 

KRÁSNÁ ANGLIE S HARRYM POTTEREM 
 

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: CANTERBURY, BEACHY HEAD, BRIGHTON 

Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Po připlutí do Anglie vyrazíme 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 a místo mučednické smrti 

Thomase Becketa. Poté přejedeme k útesům Beachy Head. Projdeme se po hraně křídových útesů, které spadají do 

moře z výšky až 170 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 i malé, ale zajímavé muzeum. 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 nové atrakci, tzv. i360, velké 

vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a 

odpočineme si. 
 

4. DEN: WARNER BROS STUDIOS, OXFORD 

Po snídani navštívíme filmové ateliéry Warner Bros Studios, kde si užijeme jedinečnou expozici o natáčení filmů o 

mladém kouzelníkovi. Odpoledne vyrazíme na výlet 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 na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci. 
 

5. DEN: LONDÝN 

Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do Londýna, kde se nejprve projdeme parkem 

ve čtvrti Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník, který společně 

překročíme. Poté se svezeme lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge. 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. Metrem přejedeme ke slavnému muzeu voskových figurín Madame Tussauds. 

Nesmíme zapomenout fotoaparát, abychom se mohli vyfotit se svými idoly. Po návštěvě přejedeme k nádraží Kings 
Cross, odkud z nástupiště 9 a ¾ odjíždějí vlaky do Bradavic. Poté se přesuneme do oblasti Westminsteru, kde nás čeká 

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. V podvečer se 

s Londýnem rozloučíme a přejedeme 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 

- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 

- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 20,- EUR a 110,- GBP / studenti a 15,- EUR a 95,- GBP / 

děti do 16 let) 
 

Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 


