
  

 
Termín: 24.-30.05.2020               Číslo zájezdu: 20-246             Cena: 10 400,- Kč 

 

JIŽNÍ ANGLIE S OSTROVEM WIGHT 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR, NOCLEH VE FRANCII 

Odjíždět budeme od školy v brzkých ranních hodinách. Přejedeme přes SRN a Belgii a v podvečer přejedeme do Francie, 

kde se na jednu noc ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais. 
 

2. DEN: RYE, BODIAM CASTLE, HASTINGS 

Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover a vyrazíme jihozápadním směrem podél pobřeží do 

malebného městečka Rye, kde se projdeme křivolakými uličkami s hrázděnými domky. Poté si prohlédneme romantické 

ruiny vodního hradu z doby stoleté války Bodiam Castle. Po prohlídce odjedeme podél pobřeží k městu Hastings, kde se 

krátce projdeme po promenádě a po pláži. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a 

odpočineme si. 
 

3. DEN: BEACHY HEAD, BRIGHTON 

Po snídani se vydáme na výlet po jižním pobřeží Anglie. Nejprve vyjedeme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy 
Head, odkud vyrazíme na procházku podél moře. Budeme procházet po hraně křídových útesů, které spadají do moře 

z výšky až 170 metrů, a budou se nám otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Dojdeme do 

Birling Gap, kde je přístup k moři i malé, ale zajímavé muzeum. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton. 

Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea 
Life nebo královský palác Royal Pavilion. Projdeme se městem, kde si budeme moci nakoupit suvenýry, a podíváme se 

k i360, velké vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře, kterou budeme také moci navštívit. Večer se vrátíme na ubytování 

do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci. 
 

4. DEN: ISLE OF WIGHT 

Po snídani pojedeme na celodenní výlet na ostrov Wight, na který se i s naším autobusem přeplavíme trajektem. 

Navštívíme venkovské sídlo Osborne House, kdysi oblíbené místo královny Viktorie. Prohlédneme si starobylý dům i 

k němu přilehlé pohádkové zahrady. Odpoledne se projdeme v oblasti Tennyson Downs s vyhlídkou na The Needles, 

které jsou součástí krásných křídových útesů. V podvečer znovu přeplujeme průliv The Solent a odjedeme zpět na 

ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích. 
 

5. DEN: WINCHESTER, PORTSMOUTH 

Po snídani vyrazíme na výlet do bývalého hlavního města Anglie, do Winchesteru. Zde si prohlédneme významnou 

románsko-gotickou katedrálu, která je nejdelší katedrálou v Británii, a kde jsou pochováni někteří anglosaští králové. 

Poté se projdeme pěkným centrem s pěší třídou a budeme mít čas na nákup suvenýrů. Odpoledne přejedeme do 

přístavního města Portsmouth, kde navštívíme areál historických doků. Prohlédneme si několik námořních muzeí a od 

stěžňů po kýl prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. 

Výtahem se necháme vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov 

Wight. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích. 
 

6. DEN: LONDÝN - GREENWICH, THE TOWER OF LONDON, WESTMINSTER 

Poslední den v Anglii vyrazíme opět do centra Londýna, kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. V parku 

se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník, který společně překročíme. Poté se svezeme lodí 

po řece Temži kolem Isle of Dogs až ke slavnému Tower Bridge. Prohlédneme si londýnský hrad The Tower, který za 

svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je domovem 

korunovačních klenotů. Poté se přesuneme do čtvrti Westminster. Společně se projdeme místy, která se nejvíce zapsala 

do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 

Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, 

přejedeme k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie. 
 

7. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole 

přijedeme v odpoledních hodinách. 

 



  

 
V ceně je zahrnuto: 

- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  

- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel), cesta trajektem i s autobusem na ostrov Wight a zpět 

- 1x ubytování v hotelu typu F1 ve třílůžkových pokojích 

- 4x ubytování v anglických rodinách, 4x snídaně, 4x večeře, 4x oběd formou balíčku  

- služba průvodce po celou dobu zájezdu 

- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 

- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 105,- GBP / studenti a 80,- GBP / děti do 15 let vč.) 
 

Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 


