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Zažijte typickou Anglii v Brightonu a okolí, zavítejte na nádherný Isle of Wight 

a poznejte ty nejznámější památky Londýna… 
 

 

1. den   Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie 
 
2. den   V ranních hodinách přeprava do Velké Británie  

 Londýn – celodenní prohlídka 
 Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze které se nám naskytne neobvyklý pohled 

na O2 Arénu a severní Greenwich. Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě Docklands 
až do oblasti City of London – vyfotíme si Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes 
výstava královských korunovačních klenotů a historických zbraní), podíváme se na zvedací most Tower Bridge, kde 
budeme mít v případě zájmu možnost se projít po pěší prosklené lávce, vysoko nad londýnskou dopravou. Podíváme 
se také k bitevnímu křižníku HMS Belfast, od kterého budeme mít výhled na nejmodernější stavby podél Temže 
(např. Gherkin - okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie s 310 metry). Následuje procházka 
kolem The Monument - místa, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666. V případě času a sil se můžeme jít podívat 
k St. Paul’s Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století.  
V podvečer setkání s hostitelskými rodinami v okolí Bognoru. 

 
3. den   Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní centrum 

celé jižní Anglie, možnost návštěvy Royal Pavilion - královský palác v orientálním stylu nebo 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. Možnost návštěvy nové atrakce – nejužší 
vyhlídková věž na světě – British Airways i360. 
Arundel Castle – je hlavním lákadlem v Arundelu, původně normanský hrad, který je již po sedm staletí rodovým 
sídlem vévodů z Norfolku, po právu bývá přezdívám „Malým Windsorem“, současná podoba hradu je převážně z 19. 
století, ale malebný, středověký vzhled byl zachován, při prohlídce si nesmíme nechat ujít úžasnou zahradu, kterou 
nechal zrekonstruovat současný vévoda a kde všechny fontány, sloupoví, budoáry, – jsou zhotoveny ze dřeva a také 
je zde nádherná levitující zlatá koruna na chrlící fontáně  
Ubytování v hostitelských rodinách. 

 
4. den   Ráno se vydáme do Portsmouth a odtud přejedeme na ostrov Isle of Wight, kterému se přezdívá „Anglie v kapse“, a 

to díky svým přírodním krásám a nádherným letoviskům. Můžeme navštívit Osborne House - oblíbené sídlo královny 
Viktorie, kde si užívala nádhery rozlehlých zahrad okolo a kde i naposledy vydechla. Také projdeme křivolakými 
uličkami přístavu Ryde.  
Potom se přeplavíme zpět do Portsmouth. Podle času možná procházka po Portsmouth, kde se nachází mnoho 
outletových obchodů se značkovou módou. Při procházce po pobřeží možno spatřit malé pevnůstky z dob 
Napoleonských válek, obrovské trajekty a vznášedla spojující pevninu s ostrovem Isle of Wight.   
Ubytování v hostitelských rodinách. 

 
5. den  Londýn - City of Westminster -  prohlídku začneme projížďkou lodičkou po Temži, v případě zájmu se projedeme 

na London Eye (135m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), potom se vydáme přes 

Westminster Bridge k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak se nasměřujeme k Westminster Abbey, kde 

již od časů Viléma Dobyvatele jsou korunováni panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park k sídlu 

panovníku Buckingham Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník „Královny Matky“ a dojdeme na Trafalgar 

Square, kde Angličané vítají nový rok, hned za rohem se ocitneme v samém centru zábavy ve West Endu na 

Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho. 

 Ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie.  

                          
6. den   V odpoledních hodinách návrat zpět do ČR 
 

Cena: 7 690,- Kč/osoba ml. 18let osoba st. 18 let příplatek 300 Kč    

cena je platná při počtu min. 45 účastníků  
           
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajekt, 3 noci v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, 
obědový balíček, večeře), průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, 
barevná mapa Londýna 
 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno – cca 50-60 GBP), kapesné (cca 40 GBP), drobná eura WC (tranzit)            

 
Změna programu vyhrazena 
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