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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ 

PEVNOSTI JIŽNÍ ANGLIE 

 
PROGRAM ZÁJEZDU PRO ZŠ a MŠ JANA PAVLA II.: 
1. den odjezd od školy v brzkých ranních hodinách přes 

Německo, ve večerních hodinách ubytování v 
hotelu F1 ve Francii  

2. den po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál 
La Manche, výlet do Doveru – procházka po 
pláži, Bílé doverské útesy, návštěva největšího 
anglického hradu Dover Castle s více než 2000  
let dlouhou historií – komnaty krále Jindřicha II., 
prohlídka v útesech zbudovaných Secret 
Wartime Tunnels – podzemní chodby využívané 
v dobách napoleonských válek a během 2. 
světové války odpoledne: odjezd k prohlídce 
města Canterbury, návštěva proslulé 
Canterburské katedrály, možnost projížďky na 
lodičkách, pěší procházka a drobné nákupy na 
hlavní třídě (kamenné hrázděné domy, 
Eastbridge hospital), ve večerních hodinách 
ubytování v rodinách v Londýně a okolí 

3. den celodenní výlet na Leeds Castle a do Hastings 
dopoledne: odjezd na Leeds Castle – návštěva 
sídla Jindřicha VIII. – „nejkrásnější zámek na 
světě“, muzeum obojků, bludiště 
odpoledne: výlet do přímořského letoviska 
Hastings, návštěva Smugglers Adventure – 
poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní a 
zříceniny Hastings Castle, v případě zájmu a 
časových možností jízda viktoriánskou lanovou 
dráhou East Hill Cliff Railway, Hastings Country 
Park, Old Town, fishmarket, Blue Reef 
Aquarium a Net Shops, krátká zastávka na pláži, 
návrat do rodin 

4. den dopoledne: Warner Bros Studio (Making of 
Harry Potter) – atrakce ze světa natáčení 
Harryho Pottera – filmové kulisy, ukázky 
kostýmů, efekty z filmů, máslový ležák, 
obchůdek s dárkovými předměty aj. 

 odpoledne: Hampton Court Palace & Kew 
Gardens: návštěva Hampton Court Palace z 16. 
stol. – mj. zhlédnutí velkého sálu, královské 
kaple, komnat Viléma III., koruny Jindřicha VIII., 
procházka zahradami a bludištěm (dlouhé 800 
m), v případě časových možností přejezd ke Kew 
Gardens – botanickým zahradám, kde se nachází 
přes 33 tisíc druhů rostlin, návrat do rodin 

 
 
   

5. den celodenní pobyt v Londýně 
dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – 
Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big 
Ben, Downing Street, piknik v St. James’s Parku 
odpoledne: Buckingham Palace, Picadilly Circus, 
Leicester Square, Soho, China Town, Covent 
Garden – vystoupení místních kejklířů, v případě 
zájmu návštěva některého z bezplatných muzeí – 
British Museum, Natural History Museum, nebo 
Science Museum (alternativně: nákupy na 
světoznámé Oxford Street), přesun lodí kolem 
Tower of London k O2 Aréně, ve večerních 
hodinách odjezd zpět do České republiky 

6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně 
večerních hodinách 

 

 
 
 

CENA ZÁJEZDU KČ 8 590,- ZAHRNUJE:  
 1x  ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové 

pokoje) 

 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 
rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou 
balíčku) a dopravy studentů k místu srazu 

 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, 
bufet) 

 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – 
obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt) 

 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 

 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky a mapky 

 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv 
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 
14 studentů)   

 
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených 

objektů a místní jízdné. 

 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME PODLE 

VAŠICH PŘEDSTAV 


