
 

Putování jižní Anglií a Londýn 
Brighton – Seven Sisters – Hastings – Arundel Castle 
Portsmouth – Battle 
 

 

Kč* 
 

Říjen 2022 

Doprava 

autobusem 

9 9 000 

 
 

3x místní 

rodiny 

Plná penze 

Vydej se objevit jižní pobřeží Anglie, kde nás čekají 

nekonečné pláže, nádherná příroda a malé i velké 

přístavy. V letovisku Brighton si projdeme historické 

centrum a vyzkoušíme nádhernou místní pláž. Do 

Portsmouthu se vydáme za třemi historickými válečnými 

loděmi. V národním parku South Downs se projdeme po 

křídových útesech nad mořem. Tradiční anglický zámek 

navštívíme v městečku Arundel a chybět nesmí ani 

celodenní návštěva metropolitního Londýna. 
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CENA ZÁJEZDU: 9 000 KČ* 
 

CENA OBSAHUJE: 
 

✓ doprava zájezdovým autobusem (WC, video, nápoje, pásy)  
✓ transport přes kanál La Manche (Eurotunel či trajekt) 
✓ 3x ubytování v místních rodinách v pokojích s různou kapacitou a se společnou koupelnou, v ceně plná penze (s 

obědovými balíčky) 
✓ rozvoz do rodin 
✓ průvodce po celou dobu zájezdu, případně mapky a další materiály 
✓ rozšířené cestovní pojištění (léčebných výloh, asistence, úrazu, odpovědnosti, zavazadel) 
✓ pojištění proti úpadku CK 
✓ přistavení autobusu ke škole 

 

Cena neobsahuje případné vstupy do památek a MHD. 

 

Cena pro studenty nad 18 let – 9 400 Kč. 

* cena platná při účastní alespoň 45 platících osob 

 

 

 

 

 
  

http://skolnizajezdy.eu/cestovni-pojisteni/
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PROGRAM ZÁJEZDU 
 

1. den 

V brzkých odpoledních hodinách odjezd od Vaší školy či jiného místa dle Vašeho přání. Noční přejezd přes 

Německo a Francii. Transport přes La Manche Eurotunelem do Anglie. 

2. den 

Ranní příjezd do přímořského letoviska Brighton, 

prohlídka. Studenti se projdou po slavném místním 

mole Brighton Pier, bezprostředně u mola se také 

nachází akvárium Sea Life, které můžeme navštívit. 

Nemineme ani starobylé uličky plné obchůdků the 

Lanes, které jsou typickou ukázkou tradiční britské 

architektury 18. století. Prohlédneme si i netradiční 

bývalou královskou rezidenci Royal Pavilion. V případě 

hezkého počasí můžeme zbytek času strávit na písečné 

pláži. Vpodvečer se studenti setkají se svými rodinami a 

odjedou do svých nových dočasných domovů. 

3. den 

Třetí den školního zájezdu náš čeká výlet do rodného 

města spisovatele Charlese Dickense Portsmouth. 

Navštívíme slavný přístav, ve kterém kotví tři známé 

lodě, které jsou nejzajímavější atrakcí Portsmouthu: 

válečná loď Warrior z 19. století, loď Mary Rose krále 

Jindřicha VIII. z 16. století a loď Victory admirála 

Nelsona, který ji využil při bitvě u Trafalgaru. Loď má 5 

palub celkem se 100 děly! V případě Vašeho zájmu 

vystoupáme na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower a 

vychutnáme si výhled na okolí z výšky 170 metrů. Mezi 

další místní zajímavosti, které budeme moci navštívit 

patří Royal Naval Museum, Action Stations nebo Blue 

Reef Aquarium. 

Naší další zastávkou bude domov vévody a vévodkyně z Norfolku – Arundel Castle. Jedná se o jeden z 

nejdéle obývaných hradů Anglie. 

Vpodvečer návrat na ubytování. 
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4. den 

Tento den se vydáme do národního parku South Downs, kde se nachází skupina křídových útesů Seven 

Sisters. Studenti si užijí výhled na místní pobřeží. Pokračovat budeme do Battle, kde se roku 1066 odehrála 

bitva u Hastings, poté navštívíme samotný Hastings, který je podobně jako Brighton oblíbeným přímořským 

letoviskem. Zde můžeme navštívit například takzvané pašerácké jeskyně anebo pahorek u pláže s 

ruiny Hastings Castle. Večer návrat na ubytování. 

5. den 

Ráno se rozloučíme s rodinami či opustíme hotel a zamíříme 

do metropolitního Londýna. 

Ráno přijedeme přímo do Westminsteru, kde si 

prohlédneme hodinovou věž Big Ben i gotické 

opatství Westminster Abbey. Poté nakoukneme do sídla 

premiérů na Downing Street 10, o pár metrů dále se 

vyfotíme u stráže a jejích hřebců na Horse Guard´s Parade. 

Pak si projdeme malebný St James´s Park s jezerem a 

pelikány, kteří zde žijí přes 400 let. Na konci parku nás 

čeká Buckingham Palace a památník královny 

Viktorie. Slavnostní třídou The Mall dojdeme na Trafalgar 

Square, kde si pod Nelsonovým sloupem připomeneme 

bitvu u Trafalgaru, navštívit můžeme i Národní galerii. 

Nenápadnou uličkou projdeme na náměstíčko Leicester 

Square – právě zde v kině Odeon probíhají slavnostní 

premiéry známých filmů. Odtud konečně dojdeme do 

středobodu města – na rušnou křižovatku Picadilly Circus. 

Odtud proklouzneme do Čínské čtvrti, kde nás omámí vůně 

z netradičních obchůdků a restaurací. Pak zamíříme 

na Covent Garden, kde se podíváme do kamenné tržnice s různorodým sortimentem a pobavíme se s 

pouličními umělci, neboť pouze zde smějí vystupovat. Vrcholem dne bude procházka po mostě Golden 

Jubilee, kde se nám odhalí panorama s London Eye a Houses of Parliament. Poté, co obří London Eye 

prozkoumáme zblízka, zakončíme den přechodem slavného mostu Westminster. 

Vpodvečer odjezd z Londýna směr Dover a transport přes kanál LaManche. 

6. den 

V odpoledních hodinách příjezd do ČR. 

 

 

 


