
JIŽNÍ ANGLIE KŘÍŽEM KRÁŽEM

program č. VB12, 6denní (dle přání klienta a kapacitních možností)

Brighton - Portsmouth - Arundel Castle
- Stonehenge - Isle of Wight - Londýn

1. den
V ranních, případně dopoledních hodinách odjezd
od školy, přejezd přes Německo a Francii.
2. den
Příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd
trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Man-
che, odjezd do nejoblíbenějšího přímořského leto-
viska BRIGHTON: procházka historickým cen-
trem, odpočinek na pláži, slavné molo Brighton
Pier, návštěva královského paláce Royal Pavilion,
návštěva Sea Life Centre (žraloci, želvy, rejnoci),
drobné nákupy, odjezd na ubytování.
3. den
Výlet do bývalého námořního přístavu PORTS-
MOUTH - okružní plavba přístavem, dle zá-
jmu výjezd na vyhlídkovou věž ve tvaru plachty
Spinnaker Tower, prohlídka některé z historic-
kých lodí HMS Victory, Mary Rose, Warrior, či
válečné ponorky HMS Alliance, přejezd k ná-
vštěvě majestátního ARUNDEL CASTLE (stře-
dověký hrad, dnes sídlo vévody z Norfolku, pozor
v pondělí zavřeno), návrat na ubytování.
4. den
Odjezd do SOUTHAMPTONU, výlet trajek-
tem na ISLE OF WIGHT - procházka po jed-
nom z nejkrásnějších britských ostrovů, návštěva 
Osborne House (letní sídlo královny Viktorie)*, 
návrat na ubytování.

Cena zájezdu zahrnuje:

dopravu	zahraničním	autobusem	(WC,	klimatizace,	DVD,	teplý	a	studený	bufet)

přistavení	autobusu	na	školou	určené	místo	(platí	pro	kolektivy	min.	13	platících)

přepravu	přes	 kanál	 La	Manche	 (obousměrně	 trajekt,	 nebo	Eurotunnel	 -	dle	 kapa-
citních	možností)

3x	ubytování	v	hostitelských	rodinách	s	plnou	penzí	(snídaně,	obědový	balíček,	večeře)

dopravu	studentů	na	místo	srazu	hostitelskou	rodinou

služby	průvodce	

mapy,	informační	materiály	a	kvízy	k	navštíveným	místům

1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů

zákonné	pojištění	proti	úpadku	CK	

komplexní cestovní pojištění obsahující úrazové pojištění, pojištění léčebných 
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným (podrobný aktuální rozpis zašleme).

ZÁJEZD JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT I VE VARIANTĚ S VÝUKOU (6 lekcí AJ s rodilým 
mluvčím, cena zájezdu 10 490 Kč)

9 390 Kč
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5. den
Odjezd do LONDÝNA - procházka parkem na
Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba
lodí po Temži do centra (cestou uvidíme Shake-
spearovo Globe Theatre, Tower of London, To-
wer Bridge), pěší okruh - Houses of Parliament,
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street,
Horse Guards Parade, Trafalgar Square (mož-
nost bezplatné návštěvy National Gallery), Buc-
kingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo,
kde se koná střídání stráží), Piccadilly Circus,
China Town, dle zájmu projížďka na London Eye
(největší vyhlídkové kolo v Evropě), plavba lodí
zpět na Greenwich, večer odjezd zpět do ČR.
6. den
V odpoledních, případně večerních hodinách
návrat zpět na místo odjezdu.
*	místo	výletu	na	ISLE	OF	WIGHT	lze	po	domluvě	zvolit	alternativ-
ní	program:	STONEHENGE	+	SALISBURY	+	WINCHESTER
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