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Přímořské letovisko, kam jezdí Britové trávit volné chvíle 
a mladí lidé z cizích zemí studovat angličtinu. Vhodná 
alternativa místo Brightonu a okolí.

Program:
1. den V odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Francie.

2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie.
Londýn – prohlídka oblasti City of London, kam přejedeme nadzemní 
dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě Docklands. Navštívit můžeme 
Tower of London - bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava 
královských korunovačních klenotů a historických zbraní nebo zvedací most 
Tower Bridge, kde se budeme moci projít po pěší prosklené lávce vysoko 
nad londýnskou dopravou a uvidíme nejmodernější stavby podél Temže 
(např. Gherkin - okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie). 
Následuje procházka kolem HMS Belfast - bitevní křižník, The Monument 
- místa, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666, St. Paul’s Cathedral 
- mistrovské dílo architekta Sira Christophera Wrena ze 17. stol. Možnost 
vyhlídkové jízdy lanovkou přes Temži, ze které se naskýtá neobvyklý 
pohled na O2 Arénu a severní Greenwich.
V podvečerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v Eastbourne.

3. den dopoledne výuka
Eastbourne – prohlídka přímořského letoviska, pobřežní promenády, 
oblázkové pláže a mola
Seven Sisters + Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, 
cca 3 km 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
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den dopoledne výuka
Hastings – historické přímořské letovisko, Old Town, zřícenina hradu s projekcí 
filmu o bitvě u Hastings, Pašerácké jeskyně, Sea Life Centre – podmořská 
akvária, Rybářské muzeum s výstavou fotografií zachycující život v Hastings 
převážně v minulém století, stanice Pobřežní hlídky, molo, promenáda. 
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. den dopoledne výuka
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.

6. den dopoledne výuka
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 na světě.

7. den Celodenní prohlídka Londýna – Westminster - po ránu projížďka lodí 

Eastbourne
jazykový kurz

po Temži, London Eye - největší vyhlídkové kolo v Evropě, procházka kolem 
budov Parlamentu s věhlasným Big Benem, Westminster Abbey, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, Soho, Covent Garden.
V podvečer odjezd z Londýna, přeprava do Francie.

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

Počet dnů / počet nocí Počet lekcí / počet výuk. dnů Cena

7 dnů / 4 noci 12 / 3 10.990 Kč

8 dnů / 5 nocí 12 / 3 12.190 Kč

8 dnů / 5 nocí 16 / 4 12.490 Kč

9 dnů / 6 nocí 16 / 4 13.790 Kč

9 dnů / 6 nocí 20 / 5 14.190 Kč

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

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


