
  

 
Termín: 11.-17.6.2022               Číslo zájezdu: 22-207              Cena: 9 800,- Kč 

 

TO NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍ ANGLIE 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách.  
 
2. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE, CANTERBURY 

Během noci budeme pokračovat v cestě Belgií a Francií do přístavu, odkud 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. Večer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si. 
 
3. DEN: OXFORD, WARWICK CASTLE, STRATFORD UPON AVON 

Po snídani 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. Odpoledne 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. Poté se krátce zastavíme v půvabném a turisty velmi vyhledávaném 
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 na ubytování do hostitelských rodin, 
navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci. 
 
4. DEN: PORTSMOUTH, BRIGHTON, BEACHY HEAD 

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 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. 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. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a 
popovídáme si o svých zážitcích. 
 
5. DEN: WINCHESTER, STONEHENGE, WINDSOR CASTLE  

Po snídani vyrazíme 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. 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 (kulka, která zabila admirála Nelsona, Podvazkový 
řád, slavné portréty členů královské rodiny aj.), pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme na ubytování do 
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci. 
 



  

 
6. DEN: LONDÝN 

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 se projedeme na obřím 
vyhlídkovém kole London Eye a v případě zájmu navštívíme muzeum voskových figurín Madame Tussauds. V podvečer 
budeme mít možnost nakoupit si suvenýry. V případě zájmu se společně navečeříme v některé z typických čínských 
restauracích v oblasti Soho. Poté přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se 
nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie. 
 
7. 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) 
- 4x ubytování v anglických rodinách, 4x snídaně, 4x večeře, 4x 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 160,- GBP) 
 
Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
 
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). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


