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1. den  Kolem poledne odjezd z Tábora směr hraniční přechod, tranzit SRN, Belgie, Francie. 
 
2. den  V ranních hodinách se přepravíme trajektem do Anglie. 

Se Spojeným královstvím se začneme seznamovat na ostrově Isle of Wight, kterému se přezdívá „Anglie v kapse“, a to díky 
svým přírodním krásám a nádherným letoviskům. Navštívíme Osbourne House - oblíbené to sídlo královny Viktorie, kde si 
užívala nádhery rozlehlých zahrad okolo a kde i naposledy vydechla. A na závěr našeho celodenního výletu se projdeme 
křivolakými uličkami přístavu Ryde. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna. 

 
3. den  Ráno nás uvítá starobylý Winchester, kde se na místě bývalého hradu nachází  legendární kulatý stůl krále Artuše a 

navštívíme místní gotickou katedrálu známou z písní. 
Atmosféra tajemna a dřevních věků na nás dýchne u světoznámého Stonehenge a ve starobylém Salisbury se vyfotíme před 
katedrálou s nejvyšší věží v Británii (124 m) a Magnou Chartou – originálem listiny z r. 1215, kde byly položeny základy konstituční 
monarchie. 

A milovníci megalitických památek si přijdou na své v nejrozsáhlejším neolitickém komplexu Avebury, kde kromě návštěvy 
kamenného kruhu také nahlédneme do největší komorové hrobky v Anglii West Kennet Long Barrow. 
Na rozloučenou zamáváme obrazu bílého koně v kopci na Cherhill White Horse. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna. 

 
4. den  Ráno se vydáme do Oxfordu - nejslavnějšího univerzitního města, prohlédneme si starobylé koleje a navštívíme jednu z nich, 

New College, kde se natáčel Harry Potter, znalci umění ocení sbírky v Ashmolean Museu (řecké, římské a egyptské umění, 
umělecké předměty), pro cestovatele je připravena lahůdka v podobě Pitt Rivers Museum, kde věhlasní cestovatelé včetně 
Jamese Cooka shromáždili roztodivnosti z celého světa.                                                                                                                                  

 Na odpoledne si pak necháme Blenheim Palace - rozsáhlý barokní palác ze začátku 18. stol., rodiště Winstona Churchilla, 
vláčkem se projedeme po úchvatných zahradách, navštívíme japonskou zahradu s vodními terasami, arboretem a keřovým 
bludištěm. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýn. 

  
5. den  Dopoledne nás zastihne ve Stratfordu upon Avon, malebném historickém městečku, rodišti Williama Shakespeara, kde se 

nachází mnoho památek na známého rodáka, navštívíme jeho rodný domek, procházka městem. Milovníci přírody pookřejí v 
Buterfly Farm – největším to motyláriu v Evropě, kde objevíte mnoho z nejkrásnějších světových motýlů v exotickém 
prostředí tropických květů s vodopády a rybami naplněnými bazény.  
V oblasti Cotswolds, kde se zastavil čas, v krajině romantických středověkých kamenných vesniček navštívíme jednu z nich, a 
to Bourton on the Water proslulou svými kamennými mostky přes říčku protékající městem a pitoreskní Model Village, kde 
celé městečko budeme mít jako na dlani. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna. 

 
6. den  Den začneme ve Windsoru, po prohlídce spletitých uliček v podhradí, v jedné z nich se vyfotíme před domem, kde 

Shakespeare psal Veselé paničky Windsorské, potom nás čeká Windsor Castle - jeden z největších obydlených zámků na 
světě, sídlo královského rodu mimo Londýn, dojdeme do Etonu a podíváme se, kde studovali princové William a Harry a 

využijeme unikátní příležitosti k návštěvě Frogmore House, oázu klidu, kde ráda pobývala královna Viktorie. 

Den zakončíme v Hampton Court - královském paláci s velkolepými zahradami, známým především díky Jindřichu VIII.  
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Londýna 

 
7. den Ráno se budeme věnovat oblasti Westminster, kde navštívíme královské sídlo Buckingham Palace a bude i možnost se jít podívat do 

Clarence House, kde pobývá princ Charles, v odpoledních hodinách se necháme unést neopakovatelnou atmosférou rázovitého 
Camden Town  s osobitými tržnicemi, labyrintem obchůdků na místě bývalých stájí a budeme pozorovat “Narrow boats “ 
proplouvající zdymadly a procházkou přes rozkvetlý Regent‘s Park se dostaneme až na Baker Street, kde pobýval jeden 
nejmenovaný věhlasný detektiv …... Pochopitelně také ostatní dominanty Londýna jako Westminster Abbey, Tower Bridge, Soho, 

Trafalgar Square nezůstanou stranou našeho zájmu a co nestihneme pěšky, uvidíme při projížďce lodí po Temži. 
 - ve večerních hodinách trajekt do Francie   

 
8. den  - v odpoledních hodinách návrat do Tábora 
 

CENA: 9.490,- Kč / student ml. 18ti let   osoba starší 18ti let 180,- Kč příplatek 

cena je platná při min. počtu 45ti účastníků + 3x pedagog. dozor  

8.990,- Kč / student ml. 18ti let   osoba starší 18ti let 180,- Kč příplatek 

cena je platná při min. počtu 50ti účastníků + 3x pedagog. dozor  

 

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt, 5 nocí ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí, 
průvodce, kompletní pojištění Allianz včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevnou mapu 
Londýna 

 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 60 GBP), jízdné (12 GBP), kapesné, drobná eura na WC  

 


