
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 
Krásy jižní Anglie, rodiště Wiliama Shakespeara, Oxford a Londýn 

13. – 20.6. 2014 
8 dní / 5 nocí 

1. den  Kolem poledne odjezd z Tábora směr hraniční přechod, tranzit SRN, Belgie, Francie. 
 

2. den  V ranních hodinách se přepravíme trajektem do Anglie. 
Hned po ránu se na Londýn podíváme z ptačí perspektivy z London Eye (135m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý 
Londýn), přes Westminster Bridge se vydáme k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak se nasměřujeme k Westminster 
Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele jsou korunováni panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park k sídlu 
panovníku Buckingham Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník „Královny Matky“ a záhy jsme na Trafalgar Square, kde 
Angličané vítají Nový rok, milovníci výtvarného umění si přijdou na své v National Gallery, hned za rohem se ocitneme v samém centru 
zábavy ve West Endu na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, kterým projdeme do Meky „shopping loverů“ 
na Oxford Street, ti, kteří baží po vědění si přijdou na své v nedalekém British Museum, kde se nachází historické sbírky všeho 
odevšad, tento hektický den pak dovršíme projížďkou lodí po Temži. 
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Brightonu 

 

3. den  Vydáme se na výlet na ostrov 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 Brightonu 

 

4. den  Beachy Head - čeká nás asi 3 km dlouhá procházka po nádherných, 120 metrů vysokých, útesech, k moři na pláž plnou pazourků se 
dostaneme v Birling Gap, budeme-li mít ještě času a sil, můžeme dál pokračovat po útesech Seven Sisters, kde na konci se před námi 
otevře pohled na nádherné meandry říčky Cuckmere, která ústí do moře, pasoucí se ovečky a travnaté louky, kde dále budeme 
pokračovat ve vycházce touto idylickou krajinou ….. v kratší variantě se můžete projít podél toku říčky k moři a nazpět. A jak že se to 
kouzelné místo jmenuje? South Downs 
Odpoledne se vydáme na Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii vůbec – pohled na jeho stěny porostlé břečťanem za 
vodním příkopem vezme za srdce každého návštěvníka, také zde kráčela historie – narodila se zde druhá manželka Jindřicha VIII Anna 
Boleynová a po rozvodu zde pobývala i jeho čtvrtá manželka Anna Klevská. Kromě hradu samotného nás potěší nádherné Italské zahrady, 
ozdobené amfórami a sochami antických reků, velké oblibě všech skotačivých dítek se těší Water Maze - Vodní bludiště – po jeho 
návštěvě je dobré mít ještě jedno rezervní oblečení.  
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Brightonu 

 

5. den  Den začneme v Oxfordu - nejslavnějším univerzitním městě, 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.                                       

 Odpoledne přejedeme do Windsoru, po prohlídce spletitých uliček v podhradí, v jedné z nich se vyfotíme před domem, kde Shakespeare 
psal Veselé paničky Windsorské, nás čeká Windsor Castle - jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu mimo 
Londýn, dojdeme do Etonu a podíváme se, kde studovali oba princové William a Harry  
Ubytování v hostitelských rodinách v okolí Brightonu 

 

6. 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 i místo, kam se chodil jako mladý dvořit své budoucí ženě -  Anne 
Hathaway’s Cottage a projdeme se 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. 

 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 Brightonu 

 

7. den Celodenní prohlídka Londýna. Začneme ve čtvrti Greenwich – známé především díky světově proslulé hvězdárně Royal Observatory, 
kterou prochází i nultý poledník a kde si také budeme moci „osahat“ nejstarší věc na světě – 2,5 miliardy let starý meteorit, procházkou 
královským parkem dojdeme k Maritime Museum, které je věnováno námořním objevům a mořeplavectví vůbec, ctitelé Horacie 
Nelsona se potěší v oddělení tohoto hrdiny z bitvy o Trafalgar, sejdeme k Temži a pokocháme se pohledem na Cutty Sark, která byla ve 
své době nejrychlejší lodí na světě a vyfotíme si siluetu „londýnského Manhattanu“ čtvrť Docklands, kam poté přejedeme vláčkem DLR 
City of London – prohlídneme si památky ve známé londýnské čtvrti, Tower of London - bývalé královské sídlo, posléze vězení a 
popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní, symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge, bitevní křižník HMS 
Belfast - možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující život námořníků, krátká zastávka v Docích Sv. Kateřiny, 
Shakespeare’s Globe, návštěva katedrály Sv. Pavla. 
Ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie   

 

8. den  V odpoledních hodinách návrat do Tábora 
 
 

CENA: 9.990,- Kč / student mladší 18ti let   cena je platná při min. počtu 45ti účastníků  + 3x pedagog 

9.690,- Kč / student mladší 18ti let   cena je platná při min. počtu 45ti účastníků  + 2x pedagog 

9.490,- Kč / student mladší 18ti let  cena je platná při min. počtu 50ti účastníků  + 3x pedagog 

student starší 18ti let 490,- Kč příplatek 
 

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), jizdné (cca 15 GBP), kapesné (cca 35 GBP), drobná eura na WC (při tranzitu) 


