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Tower) a  Westminster Abbey (místo korunovací a  odpočinku britských 
panovníků, místo svatby prince Williama a  Kate), přes vládní čtvrť White 
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského 
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému 
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí 
Trafalgar Square s  pomníkem admirála Nelsona a  Národní galerií (obrazy 
např. od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou 
Erose, na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, 
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

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

Krásy jižní Anglie + Londýn (var. 2) - Hastings , Eastbourne, Rye, Hever Castle, Brighton
Poznejte místa, která vytvářela historii Anglie a vydejte se 
po stopách Viléma Dobyvatele a Jindřicha VIII.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.

2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie 
Portsmouth – celodenní prohlídka – návštěva nejproslulejší námořní 
základny Velké Británie – historické doky s  budovami z  18. stol., Královské 
námořní muzeum, historické lodi HMS Victory (vlajková loď admirála 
Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná válečná 
loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.).
Spinnaker Tower – 170 m vysoká moderní věž ve  tvaru lodní plachty. 
V  případě návštěvy vyjedete rychlovýtahem na  vyhlídkovou plošinu 
umístěnou 100 m nad mořem, část podlahy je prosklená. Nádherný výhled 
na  celý přístav, námořní základnu a  ostrov Isle of Wight. U  věže se nachází 
mnoho outletových obchodů se značkovou módou. Dále možnost návštěvy 
D-Day Museum (expozice věnovaná invazi spojenců z  2. sv. války, výšivka 
zachycující obrazy z vylodění), Sea Life Centre (mořská akvária). Při procházce 
po  pobřeží možno spatřit malé pevnůstky z  dob Napoleonských válek, 
obrovské trajekty a  vznášedla spojující pevninu s  ostrovem Isle of Wight. 
Možnost návštěvy ostrova Wight.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře

3. den Hastings - město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá 
rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené přímořské letovisko - procházka 
starým městem, návštěva některé atrakce, např.: 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
Rye - jedno z nejpůvabnějších městeček v Anglii s dlážděnými uličkami 
a  hrázděnými domky, zřícenina hradu, městské hradby. Možnost návštěvy 
krásné písečné pláže Camber Sands
Ubytování v hostitelských rodinách. 

4. den 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, unikátní 
vodní bludiště
Brighton – jedno z  nejkrásnějších a  nejpopulárnějších přímořských měst, 
kulturní, umělecké a  sportovní centrum celé jižní Anglie, exteriér Royal 
Pavilion - královský palác v  orientálním stylu, Sea Life Centre - akvária 
s  mnoha druhy mořských ryb a  živočichů, skleněný tunel se žraloky, The 
Lanes - čtvrť středověkých uliček, Palace Pier - přístavní molo a  pobřežní 
promenáda, oblázková pláž.
Ubytování v hostitelských rodinách. 

5. den  celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye 
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na  celý Londýn), dále 
pak přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster 

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 + 2x pedagogický dozor. 
Sleva 50 Kč až 300 Kč / osoba, viz katalog strana 52.

5 dnů / 2 noci rodiny 6.490 Kč     

6 dnů / 3 noci rodiny 7.590 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny 8.790 Kč Hastings 

Eastbourne

RyeHever Castle


