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

2. den   V ranních hodinách přeprava do Velké Británie. 

Londýn - Greenwich – předměstí Londýna známe po celém světě díky nultému poledníku, který si zde také 

vyfotíme. Procházka královským parkem kolem Royal Observatory, Maritime Museum, Royal Naval College 

(Námořní akademie) až ke Cutty Sark – svého času nejrychlejší plachetnice na světě, která brázdila oceány od 

roku 1869 a převážela čaj z dalekého orientu.  

Odtud se přesuneme nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě Docklands až do oblasti City of 

London – v případě zájmu návštěva Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes 

výstava královských korunovačních klenotů a historických zbraní). Následně si vyfotíme zvedací most Tower 

Bridge a bitevní křižník 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, až k St. Paul’s 

Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století. Na závěr dne přejdeme přes 

Millennium Bridge k divadlu Shakespeare’s Globe, kde svého času působil slavný anglický dramatik.   

Ubytování v hostitelských rodinách v jižní Anglii. 
 

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. 

Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, procházka po útesech kolem dvou historických 

majáků, výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters 

Ubytování v hostitelských rodinách. 
 

4. den   Hastings – město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá rybářská a pašerácká vesnice, dnes 

oblíbené přímořské letovisko – procházka starým městem, návštěva některé atrakce, např.: Smuggler‘s 

Adventure – pašerácké jeskyně, bludiště tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci West Hill, výstava o životě 

pašeráků, Blue Reef Aquarium - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, 

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, nedaleko jedna z nejkrásnějších pláží v Anglie Camber Sands 

Ubytování v hostitelských rodinách. 
 

5. den  Londýn - celodenní prohlídka centra hlavního města, procházka kolem nejvýznamnějších památek 

City of Westminster -  prohlídku můžeme začít na London Eye (135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný 

výhled na celý Londýn), dále se přes Westminster Bridge vydáme 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 a Soho, kterým projdeme do Meky „shopping loverů“ na Oxford Street. Tento 

hektický den pak dovršíme projížďkou lodí po Temži. Ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie.  

                          

6. den   V odpoledních hodinách návrat zpět do ČR 
 

Cena: 7 890,- Kč / osoba ml. 18 let  osoba st. 18 let příplatek 100 Kč    

cena je platná při počtu min. 45 účastníků  
           
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, 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 (cca 50-55 GBP), kapesné (cca 40 GBP), drobná eura WC (tranzit)            

 

Změna programu vyhrazena 
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