Perly jižní Anglie a Londýn
Termín: září 2019 (bude upřesněno po domluvě)
Cena: 7300,- Kč (44studentů)
Program zájezdu:
1. den: odjezd od školy ve 21.00 hodin, noční tranzit Německem.
2. den: ráno přejezd přes Belgii do Francie. Dopoledne nás čeká 1,5hodinová plavba trajektem
z francouzského přístavu Calais do anglického Doveru, známého jako „vstupní brána do Anglie“.
Díky strategické poloze a ohromnému přirozenému přístavu hrál Dover odpradávna významnou
roli při obraně země. Již od dob Římanů patřil mezi hlavní přístavy na britské straně
Lamanšského průlivu. Na proslulých bílých útesech, které za jasného dne uvidíme až
z francouzského pobřeží, stojí římský maják a normanský hrad. Po vylodění navštívíme Dover
Castle, který byl zbudován v místech původní staré anglosaské pevnosti a pomáhal chránit
město od r. 1198 až do 2. světové války, kdy sloužil jako velitelské stanoviště pro odsun britské
expediční armády z Dunkerque. Nevynecháme ani bludiště podzemních chodeb, jež pod hradem
vyhloubili vězni v době napoleonských válek. Po prohlídce odjezd na ubytování do hostitelských
rodin v Rochesteru, ubytování, večeře, nocleh.
3. den: po snídani odjedeme do starobylého městečka Canterbury, kde se projdeme
křivolakými uličkami s hrázděnými domky. Prohlédneme si gotickou katedrálu, sídlo
canterburského arcibiskupa a jednu z nejkrásnějších gotických staveb světa. Canterbury patří
k nejdůležitějším místům anglického křesťanství a je známé jako místo mučednické smrti
Thomase Becketta. Odpoledne strávíme na pohádkovém hradě Leeds Castle, kde jsou nejen
krásně zachovalé interiéry, ale i pečlivě upravované zahrady s bludištěm. Čas zbyde i na
odpočinek ve stínech staletých stromů nebo se opalování na anglických trávnících v blízkosti
vodního valu kolem hradu. Večer návrat na ubytování do hostitelských rodin, večeře, nocleh.
4. den: celodenní program v Londýně. Nejdříve se svezeme lodí po řece Temži až k mostu
Tower Bridge, kde navštívíme expozici Tower Bridge Exhibition, včetně procházky po skleněné
lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Uvidíme i londýnský hrad Tower of London,
který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav
a nyní je domovem korunovačních klenotů.

Odpoledne nás čeká procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme
Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square,
Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. V podvečer se s Londýnem
rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme zpět do hostitelských
rodin, večeře, nocleh.
5. den: po snídani přejezd Brightonu, největšího přímořského letoviska v jižní Anglii –
celodenní program. Prohlédneme si přepychový palác, pojatý v orientálním stylu – Royal
Pavilion. Navštívíme Sea Life Centre – jednu z nejlepších výstav podmořského života svého
druhu. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíme zde žraloky
a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Mezi pavilónem a nábřežím se projdeme
úzkými uličkami s pěšími zónami – The Lanes – jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul
Brighton. Procházka po proslaveném zábavním molu Palace Pier – pozdně viktoriánském molu
z roku 1899. Odpoledne možnost nákupu suvenýrů a dárků. Večer odjezd do Doveru, trajektem
zpět do Francie, noční přejezd.
6. den: tranzit Belgií a Německem, předpokládaný návrat cca do 17.00 hod.
Cena zahrnuje:
dopravu pohodlným luxbusem z vozového parku INTERTRANS Plzeň
(WC, klimatizace, DVD, možnost zakoupení občerstvení za CZK po celou dobu zájezdu káva, čaj, nealko nápoje, instantní polévky, párky)
 kvalifikovaného průvodce po celou dobu zájezdu
 3 x nocleh v hostitelských rodinách v Rochesteru
 3 x snídani, 3 x večeři, 3 x oběd formou balíčku
 2 x trajekt
 komplexní pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění na storno
Cena nezahrnuje:





vstupy do navštívených objektů cca 60 GBP – bude upřesněno dle konkrétních vstupů a
aktuálních cen 2019

