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1. den (30.8.)  - kolem poledne odjezd z ČR, průjezd Německem a Belgií do Francie 

2. den (31.8.)  - v ranních hodinách přeprava tunelem / trajektem do Velké Británie 
York - historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské hradby, zachované budovy ze 
všech dob. Navštívíme York Minster - největší gotická katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - 
muzeum věnované době Vikingů, York’s Chocolate Story – čokoládovna v samém srdci města. 
V případě času a zájmu možnost nahlédnout i do National Railway Museum - jedno z největších 
železničních muzeí na světě.  
V podvečerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v Yorku. 

3. den (1.9.) Ráno projedeme nádherným údolím NP North Yorshire Moors až do Goathlandu - vesničky ztracené v 
údolíčku ve vřesovištích, kde se zastavil čas. Není také divu, že filmaři také podlehli atmosféře tohoto 
místa a právě zde se nachází nádraží v „Bradavicích“, kde Harry Potter vystupoval z Bradavického 
expresu! Naše další zastavení bude ve Whitby, kouzelném rybářském městečku vklíněném mezi útesy, 
které svou neopakovatelnou atmosférou osloví každého, i spisovatel Bram Stoker při svém pobytu zde 
pojal úmysl napsat román o nemrtvých - Drakulu – využívajíc romantických ruin opatství Whitby Abbey 
tyčících se na útesu East Cliff. Navíc, právě zde byly postaveny všechny čtyři lodě věhlasného 
mořeplavce a objevitele Jamese Cooka, v případě zájmu se vydáme na krátkou plavbu podél pobřeží. 
Cestou zpět do Yorku se v případě času a zájmu zastavíme u Flamborough Head – nejvyšší křídové 
útesy v Anglii se skalními okny a vyhlídkou na maják. Projdeme se ke krásné pláži a budeme pozorovat 
stovky mořských ptáků, které zde hnízdí.  
Ubytování v hostitelských rodinách v Yorku. 

4. den (2.9.) Celodenní výlet do romantického národního parku Yorkshire Dales. 
 Naše první zastavení bude Bolton Abbey – romantické ruiny převorství v jednom z nejmalebnějších 

údolí v Anglii Wharfedale se známými „Stepping Stones“ přes řeku Wharf. 
Poté vyrazíme do vesničky Malham a vydáme se na procházku vstříc Malhamdale – vyhledávané údolí se 
zajímavými přírodními úkazy, cestou nás ohromí Malham Cove – přírodní amfiteátr z bílého vápence, 
kde se natáčel i jeden z filmů Harryho Pottera. Okouzlí nás také, Gordale Scar – dramatická soutěska 
vzniklá propadem dutiny ve skále, Janet´s Foss – vodopád, kde se voda tříští po mechem porostlé 
skále.Ubytování v hostitelských rodinách v Yorku 

5. den (3.9.)   Fountains Abbey (UNESCO) - zříceniny opatství a zahrady cisterciáckého kláštera, které mají 
nezapomenutelnou atmosféru a patří k nejkrásnějším místům v Evropě. 

 Poté se krátce zastavíme v Peterborough, kde nás kromě mnohých oblíbených obchodů zaujme 
majestátní normanská katedrála z 12. století, kde je pohřbena první žena Jindřicha VIII. Kateřina 
Aragonská. Následuje přejezd na ubytování do hotelu v okolí Londýna.  

6. den (4.9.) 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 najdete v katalogu na str. 16 a 17) 
V podvečer odjezd z Londýna a poté přeprava do Francie trajektem.  

7. den (5.9.) Návrat do ČR v odpoledních hodinách 

 

CENA:  8 790 Kč (na účet CK) + 300 Kč vedlejší náklady školy (plaťte do školy) 
CELKOVÁ CENA:  9 090 Kč / student do 18ti let, cena je platná při počtu min. 45 účastníků 

           osoba st. 18ti let příplatek 200 Kč 

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt/tunel, 3 noci v hostitelských rodinách 
s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), 1 noc v hotelu se snídaní, průvodce, kompletní pojištění Allianz 
včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapky navštívených míst 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno 50 – 55 GBP), kapesné (cca 50 GBP), drobná eura WC (tranzit) 

Změna programu vyhrazena! 


