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Krásy jižní Anglie + Londýn (var. 1) - Beachy Head, Brighton, Winchester, Portsmouth
Ideální příležitost poznat typickou Anglii pro ty, kteří jedou 
do  Británie poprvé. Možnost ubytování v  hostitelských 
rodinách v  blízkém okolí Brightonu nebo v  klidnějším 
Eastbourne. Kvalita ubytování v  Brightonu se odráží 
na  vyšší ceně tohoto centra. Obě se ale řadí mezi nejlepší 
v naší nabídce.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie.
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po  celém světě díky nultému 
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá 
královská observatoř, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 
4,5miliardy let starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – ukázky 
lodí od  prvních až po  nejmodernější, výstava námořních uniforem (např. 
admirála Nelsona z  bitvy u  Trafalgaru), interaktivní výstava a  Royal Naval 
College (námořní akademie). 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, posléze 
vězení a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), 
přes symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. 
světové války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice 
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. 
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den 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 molo a pobřežní promenáda, 
oblázková pláž. Možnost návštěvy  – British Airways i360 - nejužší vyhlídková 
věž s na světě. 
Hever Castle - jeden z  nejromantičtějších hradů v  Anglii, domov Anny 
Boleynové, druhé ze šesti manželek Jindřicha VIII., expozice o  životě v  15. 
a  16. stol., voskové figuríny slavných osobností oblečené do  dobových 
kostýmů, unikátní sbírka modelů domečků znázorňující život anglického 
venkova od  středověku až do  viktoriánské doby, v  okolí hradu nádherné 
zahrady v  italském nebo renesančním stylu s fontánami a potůčky, přírodní 
a vodní bludiště. Ubytování v hostitelských rodinách.
4. 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.). Návštěva jedné z lodí (doporučujeme Victory). 
Winchester – první hlavní město v historii Anglie, do 18. stol. nejvýznamnější 
mocenské a  politické středisko po  Londýnu, gotická katedrála nejdelší 
v Anglii, legendární kulatý stůl krále Artuše.
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den Hastings – město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá 
rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené přímořské letovisko – procházka 
starým městem, návštěva Smuggler´s Adventure – pašerácké jeskyně, 
bludiště tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci West Hill, výstava o životě 
pašeráků, Hastings Castle – zřícenina prvního normanského hradu v Anglii
Beachy Head - křídové útesy ve  výšce až 120 m nad mořem, cca 3km 
dlouhá procházka po  útesech kolem dvou historických majáků, výhled 
na nejznámější bílé útesy Seven Sisters, v případě času a chuti prodloužení 
procházky o meandry říčky Cuckmere.
V  případě času zastávka v  Eastbourne - příjemné letovisko s  krásným 
přístavním molem, promenádou, dlouhou oblázkovou pláží a  pohodovou 
atmosférou, bývalá rybářská vesnička, od  1. poloviny 19. stol. se měnila 
na přepychové přímořské lázně s luxusními domy a hotely.
Ubytování v hostitelských rodinách.
6. den Isle of Wight, kterému se přezdívá „Anglie v  kapse“, a  to díky svým 
přírodním krásám a  nádherným letoviskům. Můžeme navštívit Osborne 
House - oblíbené sídlo královny Viktorie, kde si užívala nádhery rozlehlých 
zahrad okolo a kde i naposledy vydechla nebo se vydáme na nejzápadnější 
výběžek ostrova a  při krátké procházce po  útesech uvidíme skalní útvary 
v  moři - The Needles. Na  závěr našeho výletu se projdeme křivolakými 
uličkami přístavu Ryde.  
Ubytování v hostitelských rodinách.
7. den Celodenní prohlídka Londýna – výběr prohlídkové trasy dle zájmu 
– Westminster (budovy Parlamentu s  věhlasným Big Benem, Westminster 
Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, …) / City (Tower of London, 
Tower Bridge, HMS Belfast, St. Paul’s Cathedral, …) / Greenwich (nultý 
poledník, Royal Observatory, Royal Naval College, Cutty Sark, …). Každý 
program je možný doplnit projížď kou lodí po  Temži nebo vyhlídkovou 
jízdou lanovkou přes Temži (více inspirace na str. 20 a 21).
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

8. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Osborne House, Isle of Wight

Portsmouth - Victory

Křídové útesy

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou 
penzí, průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojiště-
ní proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna. 

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč / osoba, viz katalog strana 54.

5 dnů / 2 noci rodiny Brighton / rodiny Eastbourne 6.390 Kč / 6.290 Kč   

6 dnů / 3 noci rodiny Brighton / rodiny Eastbourne 7.790 Kč / 7.590 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny Brighton / rodiny Eastbourne 8.990 Kč / 8.590 Kč

8 dnů / 5 nocí rodiny Brighton / rodiny Eastbourne 9.990 Kč / 9.590 Kč

Chcete se vyhnout rušnému Londýnu?
Napište nám, připravíme Vám program!


