
Program:

1. den Odlet z Prahy, přílet do Londýna, přesun na ubytování, dle časových 
možností seznámení s městem. 

2. den – London Classic – čtvrť Westminster a okolí – Buckinghamský 
Palác, St James’s  Parkem, vyfotíme si Westminster Abbey a Big Ben, 
zájemci mohou na London Eye. Dále přes 10 Downing Street dojdeme na 
Trafalgarské náměstí, kde v případě zájmu navštívíme Národní Galerii nebo 
Britské Museum. 
Ubytování v hotelu.

3. den Přejezd do centra, kde se nalodíme na katamarán do Greenwich. 
Vylodíme se u Cutty Sark, v Maritime Museum se dozvíme vše o moři 
a námořnictvu. Poté se podíváme k nultému poledníku a doubledeckerem 
přejedeme k O2 Aréně, odkud se lanovkou vzneseme nad Temži a vláčkem 
DLR přejedeme do čtvrti City - hrad Tower of London, zvedací most Tower 
Bridge, křižník HMS Belfast a procházkou kolem moderních staveb, přes 
Millenium Bridge dojdeme až k St. Paul’s Cathedral. Ubytování v hotelu.

4. den Dopoledne strávíme v Natural History Museum s více než 80 miliony 
exponáty, a to včetně populární sbírky koster dinosaurů. Odpoledne se 
projdeme královským Hyde Parkem, vyfotíme si Marble Arch a prozkoumáme 
taje populárního Speakers’ Corner. Milovníci nákupů si přijdou na své na 
Oxford Street, odkud je to jen kousek do centra zábavy na Leicester Square, 
které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent Garden. 
Ubytování v hotelu.

5. den Odlet z Londýna, návrat do Prahy. 

Londýn

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 3 noci hotel / hostel od 13.190 Kč

5 dnů / 4 noci hotel / hostel od 14.990 Kč

CENA ZAHRNUJE: letenku Praha – Londýn a zpět, ubytování se snídaní, průvodce, ces-
tovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storno zájezdu a covid-19

CENA NEZAHRNUJE: vstupné, kapesné, jinou stravu než snídaně

Ceny leteckých zájezdů jsou kalkulovány
pro 20 osob + 2x pedagogický dozor.

Letecké zájezdy

Program:

1. den Odlet z Prahy, přílet do Říma, přesun na ubytování, dle časových 
možností seznámení s městem. 

2. den Pěší prohlídka historického centra - Forum Romanum – nejstarší místo 
v Římě, pozůstatky staveb z 1. – 4. století (chrámy, paláce, vítězné oblouky…), 
Koloseum – nejznámější symbol Říma, starověké závodiště Circus Maximus, 
Piazza Venezia, Památník Viktora Emanuela  II.  – symbol sjednocené 
Itálie, Kapitol a  Kapitolské náměstí, odkud je překrásný výhled na město. 
V podvečer osobní volno v centru města.
Ubytování v hostelu.

3. den Vatikán – nejmenší stát světa, sídlo hlavy katolické církve, náměstí 
a Bazilika Sv.  Petra – jeden z největších kostelů na světě, výstup na kupoli 
- krásný výhled na Řím z výše 132 m, Andělský hrad, Andělský most 
vyzdobený sochami andělů, v případě zájmu návštěva Vatikánských muzeí 
a Sixtinské kaple.
Ubytování v hostelu.

4. den Pokračování prohlídky Říma - Pantheon – starověký chrám, jeden 
z nejvýznamnějších a nejzachovalejších antických chrámů vůbec, Piazza 
Navona – krásné barokní náměstí se třemi fontánami, mnoha kavárničkami 
a pouličními umělci, Piazza di Spagna (Španělské náměstí) - prohlídka 
a posezení na Španělských schodech, Fontana di Trevi  – nejznámější 
a nejkrásnější římská fontána.
Ubytování v hostelu.

5. den Odlet z Říma, návrat do Prahy. 

Řím

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 3 noci hotel / hostel od 14.390 Kč

5 dnů / 4 noci hotel / hostel od 16.590 Kč

CENA ZAHRNUJE: letenku Praha – Řím a zpět, ubytování se snídaní, průvodce, cestov-
ní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storno zájezdu a covid-19

CENA NEZAHRNUJE: vstupné, kapesné, jinou stravu než snídaně
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Program:

1.den Odlet z Prahy, přílet do Edinburghu, přesun na ubytování, dle časových 
možností seznámení s městem. 

2.den Historické centrum – luxusní hotel Balmoral, kde dopsala svou poslední 
knihu o Harry Potterovi spisovatelka J.K. Rowlingová, památník Sira Waltera 

Scotta, Edinburský hrad, kde jsou uloženy skotské korunovační klenoty, 
Muzeum skotské whisky (Scotch Whisky Experience), kde se při projížďce 
v barelech dozvíme o výrobě zlatavého moku, a navíc se pokocháme největší 
sbírkou skotské whiskey na světě. Následuje The Royal Mile s katedrálou 
a parlamentem, a nakonec výšlap na Artušovo sedlo, 250 m vysokou 
čedičovou skálu, ze které je nádherný výhled do okolí. 
Ubytování v hostelu.

3. den Začneme ve čtvrti Leith, kde je v zálivu Firth of Forth zakotvena 
velkolepá královská jachta HMY Britannia – nahlédneme do způsobu života 
královské rodiny i posádky lodi během plaveb do britských provincií. Poté 
vyrazíme ke hřbitovu Greyfriars, dozvíme se o příběhu slavného pejska 
Bobbyhon a nemineme kavárnu Elephant House Coffee, kde psala knihy 
J. K. Rowlingová. Na závěr dne navštívíme Národní Muzeum Skotska – 
nejvýznamnější skotské muzeum o historii i současném životě Skotů. 
Ubytování v hostelu.

4. den Ráno vyrazíme na jih do Rosslynské kaple s nádherně zdobeným 
interiérem, která se proslavila knihou a filmem Šifra Mistra Leonarda a kde 
je podle pověsti ukryt Svatý Grál. Odpoledne strávíme zpět v Edinburghu – 
nákupy na Princess Street (Primark) a osobní volno na ochutnávku místních 
specialit (haggis). 
Ubytování v hostelu.

5. den Odlet z Edinburghu, návrat do Prahy. 

Program:

1. den Odlet z Prahy, přílet do Dublinu, přesun na ubytování, dle časových 
možností seznámení s městem. 

2. den Prohlídka centra města – loď Jeanie Johnston, jedna z tzv. „rakvových 
lodí“, které převážely irské emigranty prchající před hladomorem do Nového 
světa, nedaleko památník hladomoru, procházkou podél řeky Liff ey 
dojdeme až na obchodní třídu O’Connell street, kde se do výšky 121 m tyčí 
ocelová Dublinská jehla. Poté nás čeká slavný most Ha‘penny Bridge, Národní 

muzeum leprikónů – první muzeum na světě o irské mytologii a legendách 
a palírna whiskey Old Jameson Distillery. Kouzelnými uličkami města pak 
dojdeme do proslulé zábavní čtvrti Temple, kde náš den bude končit. 
Ubytování v hostelu.

3. den Pokračování prohlídky – Merrion Square, jež je obklopeno nádhernými 
barevnými domy z georgiánského období, dům a památník Oscara Wilda – 
jeden z nejoslavovanějších irských autorů, Národní historické muzeum, které 
uchovává jednu z nejlepších přírodovědných sbírek na světě a Trinity College 

s úchvatnou knihovnou a nejstarší ručně psanou knihou na světě Book 

of Kells. Po prohlídce se vyfotíme u sochy rybářky Molly Malone a v srdci 
historického centra navštívíme Dublinský hrad či katedrálu Christ Church – 
poutní místo a nejstarší budova ve městě. 
Ubytování v hostelu.

4. den Prohlídka bývalého vězení Kilmainham Gaol, kde byli vězněni 
a popraveni vůdci povstání během irské války za nezávislost a občanské 
války. Odpoledne návštěva slavného pivovaru Guinness Storehouse, kde 
se dozvíte vše nejen o výrobě, ale naučíte se, jak správně načepovat pintu 
Guinnessu a nesmí chybět ani malá ochutnávka. Na závěr dne nás čeká největší 
svatostánek Irska – Katedrála sv. Patrika zasvěcená patronu Irska. 
Ubytování v hostelu.

5. den Odlet z Dublinu, návrat do Prahy. 

Edinburgh Dublin

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 3 noci hotel / hostel od 14.990 Kč

5 dnů / 4 noci hotel / hostel od 15.990 Kč

CENA ZAHRNUJE: letenku Praha – Edinburgh a zpět, ubytování se snídaní, průvodce, 
cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storno zájezdu a covid-19

CENA NEZAHRNUJE: vstupné, kapesné, jinou stravu než snídaně

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 3 noci hotel / hostel od 15.190 Kč

5 dnů / 4 noci hotel / hostel od 17.490 Kč

CENA ZAHRNUJE: letenku Praha – Dublin a zpět, ubytování se snídaní, průvodce, ces-
tovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storno zájezdu a covid-19

CENA NEZAHRNUJE: vstupné, kapesné, jinou stravu než snídaně

Přímé lety 2-2,5 hod.
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