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1. den - v odpoledních hodinách odjezd na hraniční přechod Rozvadov, před hranicemi krátká zastávka na občerstvení, 

tranzit SRN, Francie 
  
2. den - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie  
  Londýn – celodenní prohlídka 

 Greenwich – předměstí Londýna známe po celém světě díky nultému poledníku, procházka královským parkem kolem 
Royal Observatory k Maritime Museum (námořní museum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější), Royal Naval 
College (námořní akademie). Odtud možno dojít pěšky tunelem pod Temží na ostrov Isle of Dogs. Přejezd nadzemní 
dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf) 
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a 
historických zbraní), přes zvedací most Tower Bridge k bitevnímu  křižníku HMS Belfast, výhled na nejmodernější 
stavby podél Temže. Den můžeme zakončit lanovkou přes Temži. 
- ve večerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami, ubytování v Eastbourne 
  

3. den Portsmouth - námořní základna Velké Británie, historické doky s budovami z 18. stol., Královské námořní muzeum, 
historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná 
válečná loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.). Procházka po přístavu, možnost návštěvy 
Spinnaker Tower (165 m vysoká věž, která poskytuje dech beroucí výhled na přístav Portsmouth a ostrov Isle of 
Wight) 

 - ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne 
 

4. den  9:00 – 13:00 výuka 
 Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní centrum celé 
jižní Anglie, Royal Pavilion - královský palác v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých uliček, Sea Life 
Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Palace Pier - přístavní zábavní 
molo s různými druhy atrakcí, pobřežní promenáda, oblázková pláž 

  - ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne 
 
5. den 9:00 – 13:00 výuka  

Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny Boleynové, druhé ze šesti manželek Jindřicha 
VIII., voskové figuríny slavných osobností v dobových kostýmech, v okolí hradu nádherné zahrady v italském nebo 
renesančním stylu s fontánami a potůčky, přírodní a vodní bludiště  

          - ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne 
   
 6. den   9.00 – 13.00 výuka 

Beachy Head – křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, cca 4 km dlouhá procházka po útesech kolem dvou 
historických majáků, výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters  
Eastbourne – prohlídka přímořského letoviska, pobřežní promenády, oblázkové pláže a mola 

 - ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne 
 
7. den  - celodenní prohlídka centra hlavního města, procházka kolem nejvýznamnějších památek 

City of Westminster -  hned po ránu se na Londýn podíváme z ptačí perspektivy z London Eye (135 m vysoké ruské 
kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), přes Westminster Bridge se vydáme k budovám Parlamentu s 
věhlasným Big Benem, pak se nasměřujeme k Westminster Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele jsou korunováni 
panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park k sídlu panovníku Buckingham Palace, na třídě The Mall 
si vyfotíme památník „Královny Matky“ a dojdeme na Trafalgar Square, kde Angličané vítají nový rok, milovníci 
výtvarného umění si přijdou na své v National Gallery, hned za rohem se ocitneme v samém centru zábavy ve West 
Endu na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, kterým projdeme do Meky „shopping 
loverů“ na Oxford Street, ti, kteří baží po vědění si přijdou na své v nedalekém British Museum, kde se nachází 
historické sbírky všeho odevšad, tento hektický den pak dovršíme projížďkou lodí po Temži 
  

8. den  - návrat přes Francii, SRN do ČR. Příjezd v odpoledních hodinách. 
  
 

CENA:   10.990,-Kč / osoba ml. 18ti let  osoba st. 18ti let 550,-Kč příplatek 

  Cena je platná při min. počtu 45 účastníků   
 
  
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajekt, 5 nocí ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí v 

Eastbourne, výuku v počtu 12 lekcí/3 výukové dny, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí 
a  pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna 
 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50-55 GBP), kapesné (cca 35-40 GBP), drobná eura WC (tranzit) 
 

Změna programu vyhrazena 


