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Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

6 dnů / 3 noci rodiny 9.190 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny 10.490 Kč

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

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

Další varianta nejoblíbenějšího zájezdu. Tentokrát vás zavede 
na jihovýchod Anglie, do historického městečka Canterbury 
a nádherných zahrad v Leeds Castle.

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

2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie.
Chatham – historické doky, které byly po 4 století nejdůležitějším centrem pro 
výrobu a opravu válečných lodí v Británii. Doky nabízejí prohlídku tří historických 
plavidel - bojová ponorka Ocelot Submarine z období studené války, ocelový 
torpédoborec HMS Cavalier z r. 1944 a HMS Gannet z r. 1878. V jedné z budov 
se podíváme na výrobu lan potřebných k provozu lodí a nenecháme si ujít 
výstavu záchranných člunů od historických až po ty současné.
Rochester - historické město známé pro svůj hrad pyšnící se nejvyšší obrannou 
věží v Anglii a druhou nejstarší katedrálou v Británii z r. 1080.
Ubytování v hostitelských rodinách.

3. den Hastings – město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá 
rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené přímořské letovisko – procházka 
starým městem, návštěva, 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. 
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den Margate – přímořské letovisko, které se může pochlubit krásnou 
písečnou pláží. V bezprostřední blízkosti pobřeží se podíváme na Hodinovou 
věž, která byla vybudována v rámci oslav zlatého jubilea královny Victorie 
v r. 1887, prohlédneme malé historické centrum města a navštívíme Shell 
Grotto, záhadnou jeskyni, jejíž zdi pokrývají obrazce a symboly z milionů mušlí.
Broadstairs – městečko s tradiční anglickou atmosférou pyšnící se velkou 
spojitostí s anglickým romanopiscem Charlesem Dickensem, který město 
často navštěvoval – možnost návštěvy Dickens House Museum, v samotném 
srdci města se nachází Zátoka Vikingů, procházka po pláži, fish & chips.
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den Canterbury – hlavním lákadlem je místní katedrála z konce 11. 
století, kde byl r. 1170 zavražděn arcibiskup Tomáš Becket, a již od středověku 
směřovaly do Canterbury davy poutníků, aby se mohli poklonit památce 
tohoto světce. Možnost vyhlídkové plavby lodí po řece Stour. 
Leeds Castle – jeden z nejkrásnějších a nejstarších hradů v Anglii, malebná 
poloha na dvou ostrovech uprostřed jezera, ve středověku oblíbený výletní 
cíl anglických králů a královen, muzeum psích obojků, v okolí zahrady a parky, 
ptačí voliéry a přírodní bludiště.
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 projížďkou lodí po Temži nebo vyhlídkovou jízdou lanovkou přes 
Temži (více inspirace na str. 16 a 17).

Krásy jihovýchodní Anglie (Kent) 
Canterbury, Leeds Castle, Hastings, Margate

Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava do Francie.

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

Vydejte se prozkoumat válečné tunely, které se 
skrývají v útesech přímo pod hradem Dover!


