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  6 denní poznávací zájezd do 

 Londýna, Paříže a Brightonu 

s ubytováním v anglických rodinách 

     Termín: 29. 9. – 4. 10. 2014       Cena: 6950 Kč 

Připravili jsme pro Vás za jedinečnou cenu poznávací šestidenní zájezd do Londýna, 

přímořského letoviska Brightonu, v jehož okolí spatříte vápencové útesy Seven Sisters a 

na závěr Vás čeká romantická Paříž!  

1. den: Odjezd od školy v odpoledních hodinách 

2. den: Začínáme na London Eye, 110m vyhlídkovém kole. Spatříte slavné Westminster Abbey (místo 

královských svateb a pohřbů), Westminster Palace s Big Benem, jen o kousek dál Buckinghamský palác, pod 

Vámi Temži s lodičkami a čluny, prostě uvidíme Londýn ze všech možných úhlů pohledu. Pak půjdeme přes 

London Bridge k Westminsteru, kde vás čeká Big Ben se svými světoznámými hodinami a jedinečným 

zvonem. Pokračujeme do St.Jame´s parku, kde si můžete odpočinout, poobědvat a užít si klidnou hodinku v 

příjemné atmosféře tohoto výjimečného londýnského parku. Hned poté se půjdeme podívat na sídlo britských 

panovníků - Buckinghamský palác a počkáme na střídání stráží. Na závěr dne navštívíme přírodovědecké 

muzeum, kde uvidíte např. pohyblivé dinosaury. Večer nás čeká seznámení s anglickými rodinami, které si 

nás rozvezou na večeři a ubytování k sobě domů.   

3. den: Dopoledne navštívíme dlouhé útesy Seven Sisters. Jde o skupinu křídových útesů, které jsou součástí 

národního parku South Downs. U nich také spatříme známý mys a Beachy Head. Podívat se zajedeme i do 

centra hezkého městečka Eastsbourne. Odpoledne věnujeme turistickému Brightonu, známým 

viktoriánským lázním s pobřežní promenádou a zábavním molem Brighton Pier, v případě příznivého počasí 

možnost vykoupání v moři. Navštívíme akvárium Sea life Centre, projdeme se kolem orientálního 

Královského pavilonu a zbytek dne si užijeme procházkou po pobřeží nákupy suvenýrů. Večer se navrátíme  

na odpočinek a anglickou večeři do rodin. 

4. den: Začneme v muzeu voskových figurín Madame Tussaud´s, kde navíc zažijete jedinečné 4D kino a 

další atrakce. Přesuneme se pod nejznámější most Anglie - Tower Bridge, kde se paměť v našich foťácích 

naplní nejen slavným zdvihacím mostem, ale především největším a ve své době nejděsivějším hradem 

Anglie - Towerem. Ten i navštívíme a vy tak spatříte i sbírku korunovačních klenotů s největším diamantem 

na světě. Pak nás čeká procházka nejrušnější čtvrtí City a prohlídka katedrály Sv. Pavla a Tate Modern 

Gallery – Galerie moderního umění. Pro milovníky válečných lodí a nejen pro ně je připravena prohlídka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda_%28hornina%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ates
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Downs&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beachy_Head
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křižníku Belfast. Tento bitevní křižník se proslavil v několika bitvách 2. svět. války a v roce 1967 byl 

přestavěn na muzeum, které poutavou formou přibližuje každodenní život posádky a vojenskou a provozní 

techniku. Večer se vrátíme na večeři a poslední ubytování do hostujících anglických rodin. 

5. den: Čeká nás to nejkrásnější z Paříže. Autobus nás vysadí v blízkosti Eiffelovy věže, na kterou se 

následně půjdeme podívat. Poté se budeme přesouvat lodí a poznávat další zajímavá místa Paříže. Uvidíme 

Pont Neuf, Invalidovnu - hrobka císaře Napoleona, Museé d´Orsay a přímo navštívíme Centre George 

Pompideau (galerie moderního umění) a jednu z nejkrásnějších katedrál - Notre Dame. V podvečer 

nastoupíme do autobusu na náměstí Place de la Concorde a přesuneme se závěrečnou vyhlídkovou jízdou 

přes Champs Elyées směr ČR.  

6. den: příjezd ke škole v ranních hodinách 

 

Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem s toaletou, průvodce, 

                            ubytování 3 noci v anglických rodinách s plnou penzí (snídaně, večeře, k obědu balíček), 

                            zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb., 

                           cestovní pojištění pro všechny členy zájezdu, 

                            vstupy do některých muzeí a galerií 

Cena nezahrnuje: vstupy na vybrané atrakce/památky v Anglii a ve Francii 

                                jízdné po Londýně a loď v Paříži 

            

pozn.: Náplň zájezdu je orientační, závisí na počasí a dá se po dohodě závazně přihlášených zájemců lehce   

upravit.     

        

Cenu zájezdu je potřeba uhradit nejpozději do 11. 9. 2014 !!!!! 

 

 


