
 

LONDÝN   a okolí podzim 2020 
 

1.-2.den - odjezd od budovy školy ve večerních hodinách, noční přejezd SRN. Odpoledne zastávka 

v Belgii : Bruggy - město, kterému se díky velkému počtu vodních kanálů říká Benátky severu 

a které je známé výrobou krajek, pralinek a piva, možnost navštívit muzeum čokolády.  

Ubytování ve Francii v hotelu F1 (Calais). 
 

3.den – ráno přeprava Eurotunelem přes kanál La Manche, ranní procházka po bílých křídových 

útesech na Doverským přístavem, zastávka v Canterbury - významné poutní místo se známou 

katedrálou, která je duchovním domovem anglikánské církve, procházka městem se 

středověkými hrázděnými domy. Odpoledne Leeds Castle – hrad z 12.stol., který je od svého 

vzniku nepřetržitě obydlen a je považován za nejkrásnější v Anglii, v jeho zahradách nalezneme 

rostlinné bludiště. Přejezd do Londýna, ubytování v anglických rodinách. 
 

4.den – dopoledne přejezd do centra Londýna, pěší prohlídka centra s průvodcem - 

Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, jízda na obřím kole London Eye, 

Trafalgar Square s kostelem St.Martin-in-the-Fields a National Gallery, vládní ulice 

Whitehall s Downing Street a Horse Guard (královští gardisté na koních), St James Park, 

Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trocadero, Leicester Square. Pro zájemce možnost 

návštěvy Národní galerie nebo Britského muzea, případně možnost plavby po řece Temži ke 

katedrále Sv.Pavla a Milenium Bridge. Ubytování v anglických rodinách. 
 

5.den – den na jižním pobřeží Anglie : zastávka nedaleko lázeňského města Eastbourne u 163m 

vysokého křídového útesu Beachy Head a odpoledne strávíme v přímořském lázeňském městě 

Brighton,  kde můžeme navštívít akvárium s mořskýmni živočichy a projdeme se městem 

v historických uličkách The Lanes a po Brighton Pier – molo zasahující do moře.  

Ubytování v anglických rodinách. 

 

6.den - ukončení ubytování (snídaně + balíček), přejezd na Greenwich, kde je Královská 

observatoř s nultým poledníkem a největší Námořní muzeum na světě. Přejezd 

automatizovaným vláčkem, který jezdí přes oblast Doklands do centra Londýna – procházka 

kolem pevnosti Tower of London a k Tower Bridge. Přejezd metrem na tržnici Camden 

Market - oblast je známá pro své trhy, bary, hudební kluby a jako centrum alternativních stylů 

a subkultury. Návrat zpět na Greenwich k O2 aréně. Možnost vyhlídkové jízdy lanovkou nad 

řekou Temží. Odjezd ve večerních hodinách. Přeprava Eurotunelem přes kanál La Manche. 

 

7.den - noční přejezd Francie, Belgie a SRN. Návrat do místa odjezdu v odpoledních hodinách.  

 

 

  

Služby : 1x ubytování v hotelu F1 ve Francii v třílůžkových pokojích, 3x ubytování v rodinách s plnou 

penzí (snídaně, oběd ve formě balíčku - packed lunch, teplá večeře), pojištění CK, komplexní pojištění 

účastníků, českého průvodce po celou dobu pobytu, orientační mapky měst a informační materiály, 

přepravu Eurotunelem, dopravu luxusním autobusem s možností občerstvení v Kč. 

 
Upozorňujeme, že  program je osnovou, drobné odchylky dle místních podmínek a domluvy s průvodcem v rámci 

dodržení celkového limitu km jsou možné a pořadí jednotlivých dnů může být změněno dle uvážení průvodce a 

řidičů v závislosti na počasí a místní situaci v dopravě. 

 

 

 

 

 



 

Přehled vstupného :               Muzeum čokolády Bruggy          7€ (fakultativně) 
                                               Leeds Castle                              10GBP 
                                               London Eye                                13GBP (fakultativně) 
                                               Projížďka po Temži                     5GBP 
                                               Brighton Sea Life                        7GBP (fakultativně) 
                                               Travel Card                                 5GBP 
                                               Lanovka                                      2GBP 
____________________________________________________________________ 

 
 
Závazná přihláška na zájezd do Velké Británie podzim 2020 
 
Souhlasím a závazně přihlašuji svou dceru/ syna na zájezd do Anglie v termínu konec 
září nebo 1. polovina října 2020. V ceně cca 8200,-Kč + vstupné (cca 1000-1500,-Kč 
dle atrakcí). Program zájezdu je v příloze mailu. Součástí této přihlášky je nevratná 
záloha 1000 Kč, kterou je nutné odevzdat Mgr. Jakschové do 21. 2. 2020 společně 
s touto návratkou. Další platba bude splatná do 30. 4. 2020 (4 000 Kč) a poslední do 
30. 6. 2020 (zbytek, včetně vstupů). 
 
Jméno a příjmení účastníka 
………………………………………………………………………………………  
Třída …………………..  
 
Adresa trvalého bydliště 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození…………………………………………  
 
Státní příslušnost………………………………………. 
 
Kontakt na zákonného zástupce ……………………………………………….. 
 
Alergie/diety …………………………………………………………………….... 
 
 
Datum………………….. 
 
Podpis zákonného zástupce ………………………………………………. 


