
 
  

Termín: 18. - 24. 6. 2023, 7 dní (ne-so)              Číslo zájezdu: 23-242          Cena: 11.900 Kč 

 

- Školní 
výlet  

- do JZ 
Anglie 

 Saxon Shore Way -  Brighton  - Seven Sisters -  Brighton -   St.Michael´s 

Mount, Land´s End, St. Ives – Eden Project – Lanhydrock House & 

Garden, Plymouth – Mount Edgcumbe - London 

Program zájezdu (7 dní) :                                                                                                                                                                                             

1. DEN: ODJEZD Z ČR                                                                                                                                                                                       

Přejezd přes  Německo, Belgii a Francii. K večeru příjezd na  ubytování v hotelu  ve Francii. 

2. DEN: PĚŠKY PO SAXON SHORE WAY, SEVEN SISTERS BRIGHTON   
Časně ráno přejedeme  Eurotunelem  či trajektem z Calais do V. 

Británie. Ráno po příjezdu do Anglie nás autobus  vysadí na okraji 

městečka Folkestone, posnídáme (z vlastních zásob )  a den 

zahájíme procházkou po pobřeží,  v oblasti Capel – le - Ferne  po  

tzv. Saxon Shore Way – krásné turistické cestě nad vápencovými 

útesy nad mořem s nádhernými vyhlídkami  po okolní přírodních 

krásách a na moře (cca 4  km) .  Dále přejedeme k Eastbourne a 

zastavíme se u moře na vyhlídce Seven Sisters s krásnými 

výhledy na jedny z nejhezčích vápencových  útesů ve VB.  Kolem 

poledne příjedeme do BRIGHTONU - přímořské, lázeňské 

městečko. Projdeme se  kolem přepychového paláce, pojatého v orientálním stylu, Royal Pavilion  – dům nechal přestavět na Palác 

princ z Walesu, později usedl na trůn jako Jiří IV, úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až 

do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu. Návštívíme  Sea Life Centre – jednu z nejlepších výstav 

podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Uvidíme  

žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Vyhlídka na  Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 

dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. Dle zájmu osobní volno s pobytem u moře či na drobné nákupy v OD 

Primark. K večeru odjedeme autobusem do městečka Plymouth v JZ Anglii. 

Ubytujeme se v rodinách, kde dostaneme i večeři.  



 
  

3. DEN: ST. MICHAEL´S MOUNT, LAND´S END, ST.IVES                                                                                                                                    

Po snídani se vydáme  na celodenní výlet na nejzápadnější cíp Anglie: příjezd 

k normanskému klášteru  ST. MICHAEL´S MOUNT s hradem a katedrálou, k nimž lze 

za odlivu dojít po mořském dně. Za přílivu vozí návštěvníky k ostrovu loďky. Odtud 

pojedeme dále až na nejzápadnější cíp Anglie LAND´S END, kde je první a poslední 

hostinec v Británii a odkud jsou za dobré viditelnosti patrné pobřežní skály na 

souostroví Scilly. Přejedeme  do nedalekého  ST. IVES a navštívíme malebné 

městečko s plážemi a uměleckými dílnami. K večeru se navrátíme do 

rodin na večeři a  nocleh.                                                                                                                                                                                                       

4. DEN:  EDEN PROJECT , LANHYDROCK HOUSE & GARDEN    
Po snídani odjezd z rodin, návštěva velkolepé botanické zahrady EDEN PROJECT poblíž St. Austellu. Monumentální projekt se 

samostatným výzkumným a vzdělávacím programem, svět biologie přenesen do tří skleníkových kopulí, které jsou impozantní 

ukázkou moderní architektury. V každé z nich se ocitnete v jiném klimatu a prostředí subtropických rostlin, stromů a uměle 

vytvořených vodopádů, jež vás přenesou přímo doprostřed deštných pralesů a divokých džunglí. Unikátní jsou i exhibice mnoha 

moderních umělců, sochařů a výtvarníků, kteří zde vytvořili fantastická díla včetně “tančících“ bronzových soch, ale i replik 

domorodých staveb k dokreslení naprosto ojedinělé a dokonalé atmosféry. Jsou zde také promítací místností, kde se dozvíte vše 

o budování projektu, jak byly veškeré rostliny přepravovány ze všech koutů světa a další. Odpoledne návštěva LANHYDROCK 

HOUSE & GARDEN, který se nachází asi 10 minut jízdy od městečka Bodmin, v srdci divokého a nespoutaného jihozápadu Anglie. 

Samotný zámek je skryt uprostřed rozlehlého parku a přilehlých pozemků, rozlohou blížící se 360 hektarům. Návštěvní trasa na 

zámku Lanhydrock patří k nejdelším v Británii. Při prohlídce si 

uděláte představu o tom, jak se v takovém typickém 

edvardiánském sídle žilo. Budete moci nahlédnout do historické 

kuchyně se stále funkčním obrovským rožněm, v zámecké 

knihovně můžete vidět knihu, která kdysi patřila samotnému 

Jindřichu VIII. a sehrála klíčovou roli v rozvodu s jeho první 

ženou Kateřinou Aragonskou. Při návštěvě určitě nevynechejte 

procházku rozsáhlým parkem a typickými anglickými 

zahradami, které vyniknou především na jaře a v létě, když 

kvetou magnolie a rododendrony.  K večeru se navrátíme do 

rodin na večeři a  nocleh.                                                                                                                                                                                                       

5. DEN: PLYMOUTH - MOUNT EDGCUMBE  

Po snídani prohlídka PLYMOUTH - procházka městem. Starý Plymouth je soustředěn kolem Hoe s proslulým trávníkem a majákem 

(Smeaton´s Tower), odkud se otevírá krásný výhled na moře. Vedle se tyčí masivní Royal Citadel z 60. let 17. stol., která sloužila 

k ochraně přístavu. Přejezd trajektem na prohlídku MOUNT EDGCUMBE, která se tyčí na cornwallské straně Plymouth Sound. 

Najdete zde tudorovský dům, okrasné zahrady, celé hektary prostorného parku a různé cesty na pobřeží. Dům je rekonstrukcí 

původní tudorovské budovy, která byla zničena během bombardování. Hlavní zdejší atrakcí je areál s dokonalými zahradami 

rozdělenými na francouzskou, italskou a anglickou část. Dokončení prohlídky Plymouth, osobní volno na drobné nákupy v OD 

Primark.  K večeru návrat do rodin na poslední nocleh a večeři.    

6. DEN: LONDON – WESTMINSTER A CITY 
 Po snídani se rozloučíme v rodinách a  vypravíme se na celodenní prohlídku LONDÝNA. Procházka po trase:                                            
- Chelsea Physic Garden (www.chelseaphysicgarden.co.uk) nejstarší botanická zahrada v Londýně. Byla založena The Worshipful 
Society of Apothecaries of London v roce 1673 a jejím účelem bylo pěstovat a předvádět léčivé a užitečné rostliny pro použití a 
vzdělávání učňů Společnosti. V 18. století se stal důležitým centrem botaniky a mezinárodní výměny rostlin. Je to zděná zahrada o 
rozloze čtyř akrů v srdci Chelsea na nábřeží. Kdysi zcela soukromá a využívaná pouze členy  společnosti jako vzdělávací zahrada, je 
nyní přístupná veřejnosti pravidelně, ale sezónně. Rostliny jsou seskupeny v tématech, jako je zahrada léčivých rostlin, Světová lesní 
zahrada, Zahrada jedlých a užitečných rostlin a sbírka Skleníku. Zahrada je i vzdělávacím centrem, které oslovuje dospělé a školy 
nabízející přednášky a školní kurzy, aby demonstrovaly hodnotu rostlin prostřednictvím jejich užitečnosti.                                                                     
- Buckingham Palace -  slouží jako rezidence královské rodiny v Londýně od chvíle, kdy na trůn  usedla královna Viktorie. 
Přítomnosti královské  rodiny se oznamuje vyvěšením královské standarty a v noci osvětlením.  Před palácem drží stráž král. garda.                                                                                                                                                                                                    
- Picadilly Circle - rušná dopravní křižovatka obklopená nákupními středisky, rychlými občerstveními a oslnivými neonovými 
reklamami. Uprostřed se nachází fontána se sochou „anděla křesť.dobročinnosti“, který občas bývá zaměňován za boha lásky Erose.                                                                                                                                                                                                                                 
- Trafalgar Square, které bylo založeno v l. 1829 – 1841 na připomínku Nelsonova vítězství v bitvě u Trafalgaru r. 1805. Náměstí 
dominuje sloup    vysoký 55 m, na jehož vrcholu stojí 5 m vysoká socha admirála Nelsona.                                                                            

http://www.chelseaphysicgarden.co.uk/


 
  

-  po vládní ulicí Whitehall                                                                                                                                                                                              
- Westminster Abbey  (Westminsterské opatství) -   bylo založeno v 8. stol. Je místem posledního odpočinku britských panovníků a 
zároveň  dějištěm korunovací a královských svatebních obřadů.                                                                                                                            
- Houses of Parliament (Parlament)- na tomto místě stával od 11. stol. Palace of Westminster, z něhož se dochovala pouze 
Westminster Hall. Současná neogotická stavba, kterou projektoval sir Charles Barry, byla postavena poté, co v roce 1834 zachvátil 
původní palác požár. Od 16. stol. tu sídlí dvě sněmovny: Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Budově vévodí hodinová věž se 
14tunovým zvonem Big Ben, zavěšeným v roce 1858.  Jeho hluboký zvuk vysílá denně stanice BBC.                                                             
-projížďka na obřím kole London Eye                                                                                                                                                                          
- přejezd lodí po Temži k Tower of London  (procházka kolem historického paláce, který sloužil v minulosti i jako vězení a další), 
focení Toweru i zvedacího mostu.                                                                                                                                                                                            
- přejezd lodí do Greenwich.                                                                                                                                                                                                   
Večer odjezd  do Folkestone nebo do Doveru na EUROTUNNEL/TRAJEKT. 

7. DEN: ODJEZD DO ČR 
Průjezd přes Francii, Belgii a Německo. Návrat v  odpoledních hodinách. 

V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 1 x ubytování v hotelu typu Premiere Classe  (třílůžkové pokoje) bez snídaně 
- 4 x ubytování s plnou penzí (obědy formou balíčku) 
- 2 x cesta Eurotunelem či trajektem 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- informační materiál pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
- pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů, jízdné metrem, vlakem, lodí: cca 80 – 100 GBP  pro žáky  do 18 let (bude upřesněno 

v pokynech  před odjezdem na zájezd). 
 

Poznámky: 
- podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů obdrží účastníci do 2-4 týdnů před odjezdem na zájezd                                         

-  s ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí 

a pro návrat zpět do ČR (zejména např. očkování a/nebo testování - na náklady účastníků zájezdu). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z 

důvodu nesplnění těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 

zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit.                                                                                                                                      

- v případě nepříznivého počasí si cestovní kancelář vyhrazuje právo změny programu                                                                                                                  

 

 


