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Wales – nejmenší země Velké Británie, kde je plno kouzelných přírodních scenérií, impozantních 
hradů a lidí proslulých svojí pohostinností. 

 
 

1. den (19.5.)  - v odpoledních hodinách odjezd z Prahy na hraniční přechod, tranzit přes SRN, Belgii a Francii 
 
2. den (20.5.) - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie 

Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii (světové kulturní dědictví pod ochranou UNESCO), 
lázeňské město, římské památky, georgiánská architektura Roman Bath - prohlídka bývalých římských 
lázní, procházka kolem lázeňských budov a opatství na náměstí The Circus a Royal Crescent 
s georgiánskými domy 

 - setkání s hostitelskými rodinami ve Swansea  
 
3. den (21.5.) - celodenní výlet na poloostrov Gower - zátoka Three Cliffs Bay (procházka kolem zříceniny hradu na 

pobřeží, písečné duny, nádherná pláž, útesy, divocí poníci), Parkmill a Gower Heritage Centre - 
návštěva 800 let starého vodního mlýna, zvířecí farma, řemeslnické dílny  
Rhossili - nejjižnější část poloostrova, procházka po pobřeží podél útesů k Wormshead - skalní útes 
„dračí hlava“ za odlivu přístupný, nádherná příroda  
Mumbles – výletní oblast s legendární mílí kaváren a restaurací, nádherné útesy Mumbleas Head, 
procházka  
- ubytování v hostitelských rodinách  
  

4. den (22.5.)  - dopoledne výuka 9:00 – 13:00 
Caerphilly Castle - romantická zřícenina hradu ze 13. stol. se šikmou kruhovou věží  

 - ubytování v hostitelských rodinách 
    
5. den (23.5.) - dopoledne výuka 9:00 – 13:00 

Brecon Beacons - národní park, nejvyšší hory v jižním Walesu, malebná krajina s vysoko položenými 
slatinami, vřesoviště, ledovcová údolí 
- ubytování v hostitelských rodinách  

 
6. den  (24.5.)  - dopoledne výuka 9:00 – 13:00 

Cardiff - prohlídka hlavního města, návštěva Cardiff Castle a National Museum of Wales (archeologické 
sbírky a nálezy z období ranného křesťanství) 

  - ubytování na cestě do Londýna (hotel) 
 

7. den (25.5.) - celodenní Londýn 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 

 Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Francie  
 
8. den (26.5.)  - v odpoledních hodinách návrat zpět do Prahy 
 

CENA:    12.350,- Kč / student mladší 18ti let, cena je platná při min. počtu 45 účastníků  

   Student starší 18ti let 490,- Kč příplatek    
 
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajekt, 4 noci ubytování v hostitelských rodinách s plnou  
penzí, 1 noc ubytování na cestě do Londýna (snídaně), výuku 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 
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