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1. den - odjezd z ČR v odpoledních hodinách směr hraniční přechod Rozvadov, tranzit SRN, Belgie, Francie 

 
2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Anglie 

Canterbury - návštěva nejznámějšího poutního místa v Anglii se slavnou gotickou katedrálou, historické  
městečko (krátká zastávka) 

  Greenwich – předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku, procházka královským 
parkem kolem Royal Observatory k Maritime Museum (námořní museum – ukázky lodí od prvních až po 
nejmodernější, Royal Naval College (námořní akademie). Odtud možno dojít pěšky tunelem pod Temží na 
ostrov Isle of Dogs. Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné 
z nejvyšších budov Londýna Canary Wharf). 

  City of London – od Tower of London ( bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských 
klenotů a historických zbraní), přes zvedací most Tower Bridge k bitevnímu  křižníku HMS Belfast – 
prohlídka lodi, výhled na nejmodernější stavby podél Temže (např. Gherkin - okurka nakládačka), krátká 
zastávka v Docích Sv.Kateřiny. V případě času možnost návštěvy Bank of England nebo katedrály Sv.Pavla. 

 - ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna  

 
3. den celodenní Londýn  
 Hyde Park – jeden z největších parků v Londýně, Speaker’s Corner - veřejné prostranství, kde je povoleno 

vyjadřovat se na jakékoli téma  / Museum Madame Tussauds (2 skupiny) 
 Oxford Street – známá nákupní třída, rozchod - shopping 
 - návštěva muzeí (podle zájmu studentů 2 skupiny) 
 Museum Florence Nightingale + nemocnice (St. Thomas hospital) → 1. skupina 
 Natural History Museum, Science Museum → 2. skupina 
 - ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna 
                                                                                                                                            

4. den  Londýn – City of Westminster – prohlídku můžeme začít na London Eye → 1. skupina(135 m vysoké ruské 
kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), 2. skupina - krátká procházka kolem Temže ke Globe 
Theatre, případně přes Millenium Bridge ke katedrále Sv. Pavla a zpět k London Eye, dále přes Westminster 
Bridge k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku 
britských panovníků), přes White Hall kolem Downing Street (rezidence britského ministerského předsedy), 
přes Horse Gueard Parade a St.Jame´s Park k Buckingham Palace. Náměstí Trafalgar Square s pomníkem 
admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od Raffaela či Rembranta), Piccadilly Circus, Leicester 
Square, Čínská čtvrť (Soho) a Covent Garden (pouliční umělci, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po 
Temži. 

 - ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna 

 
5. den Oxford – nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých kolejí a historických památek, 

návštěva New College nebo Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Dále pak možnost návštěvy 
Carfax Tower – věž ze 14 století, odkud se vám otevře krásný panoramatický výhled na celé město. Dle 
dohody možnost návštěvy jednoho z  muzeí (University  Museum – přírodovědné, Pitt Rivers Museum – 
muzeum cestovatelských kuriozit a etnografických sbírek, Ashmolean Museum – nejstarší britské muzeum).  

Windsor (1. skupina) - jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu, 
nejvýznamnější oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, 2. skupina →procházka městečkem 
Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy  
- ve večerních hodinách trajekt/tunelem do Francie   

 
6. den - v odpoledních hodinách návrat do České republiky  
 

CENA:       7.090,- Kč / student ml. 18ti let        student starší 18ti let příplatek 200,- Kč  

Ceny jsou platné při min. počtu 45 účastníků + 3x pedagogický dozor 
 

7.490,- Kč / student ml. 18ti let        student starší 18ti let příplatek 200,- Kč  

Ceny jsou platné při min. počtu 40 účastníků + 3x pedagogický dozor 
   
CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt, 3 noci ubytování v hostitelských rodinách 
s plnou penzí, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, 
barevnou mapu Londýna 
 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné (cca 30 GBP), drobná eura WC (tranzit) 
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