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Londýn, Oxford, rodiště Shakespeara a megality - Eton, Stratford upon Avon, Stonehenge
Pro milovníky staré dobré Anglie, romantického Williama 
Shakespeara, ale i  novodobého Harryho Pottera. Na  své 
si přijdou i  příznivci megalitické Anglie. Objevíte nejen 
věhlasný Stonehenge, ale i  největší megalitický hrob West 
Kennet Long Barrow 

Program: 
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den  V ranních hodinách přeprava do Velké Británie.
Oxford - nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých 
kolejí a  historických památek, možnost návštěvy New College nebo Christ 
Church College, kde se natáčel Harry Potter. Nachází se zde také nejstarší 
botanická zahrada z roku 1621, Carfax Tower – věž ze 14. století, odkud se 
vám otevře krásný panoramatický výhled na celé město. Odpoledne možnost 
návštěvy jednoho z  muzeí (University Museum – přírodovědné, znalci 
umění ocení sbírky v  Ashmolean Museu (řecké, římské a  egyptské umění, 
umělecké předměty), pro cestovatele je připravena lahůdka v  podobě Pitt 
Rivers Museum, kde věhlasní cestovatelé včetně Jamese Cooka shromáždili 
roztodivnosti z  celého světa), možnost projížďky lodičkou, osobní volno, 
nákupy (Primark). Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den Den zahájíme návštěvou filmových ateliérů Warner Bros. Studio, 
kde se v rámci prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte se vznikem 
nejúspěšnější filmové série o  Harrym Potterovi, které stvořila britská 
spisovatelka J. K. Rowlingová. Uvidíte zázemí natáčení, nádherné kostýmy 
a  neuvěřitelné množství filmových rekvizit a  nadpřirozené bytosti, které se 
ve filmech objevily.
Windsor Castle - největší a nejdéle obývaný zámek na světě a nejvýznamnější 
oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem 
Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy, 
Eton – procházka městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole Eton College
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den Stratford upon Avon - malebné historické městečko, rodiště Williama 
Shakespeara, hrázděné domy ze 16. a 17. stol., památky na slavného rodáka, 
návštěva jeho rodného domku, procházka městem. Možnost návštěvy Motýlí 
farmy – největší anglický motýlí ráj, objevte v exotickém prostředí tropických 
květů a vodopádů ty nejkrásnější motýly na světě,  největší sbírku živého hmyzu 
v Evropě, obří stonožky, šneky, kraby, pavouky a další.
Cotswolds - romantický kraj středověkých kamenných vesniček, vápencová 
kopcovitá krajina s pastvinami, návštěva rázovitého městečka Bourton on the 
Water  unikátní architektura – domy ze zlatohnědého kamene se střechami 
z kamenných tašek
Blenheim Palace – úchvatné zahrady, rodiště sira Winstona Churchilla
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den Avebury - kamenný kruh, největší megalitická památka Anglie 
z období neolitu, West Kennet Long Barrow – nejdelší  komorová hrobka 
v Británii, Silbury Hill – největší pravěká mohyla v Evropě; Cherhill White Horse 
- zastávka s vyhlídkou na obraz koně v kopci.
Stonehenge - jedno z  nejnavštěvovanějších prehistorických míst na  světě, 
megalitický kruh z obřích kamenných kvádrů.

Salisbury - hlavní město hrabství Wiltshire, zachovalé středověké památky, 
jedna z  nejkrásnějších gotických katedrál s  nejvyšší kostelní věží v  Anglii, 
dochované hrázděné domy.  Ubytování v hostitelských rodinách.
6. 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. 18 a 19)
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.
7. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.

Nenašli jste, co jste hledali?
Nevadí, uděláme Vám 

program na míru.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování s plnou 
penzí, průvodce, eurotunel/trajekt, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, 
pojištění na storno zájezdu a připojištění na covid-19, 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 51.

5 dnů / 2 noci rodiny 7.390 Kč    

6 dnů / 3 noci rodiny 8.890 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny 10.190 Kč

Stonehenge

Blenheim Palace

Oxford Stratford Upon Avon


