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1. den (25.9.)    - odjezd z České Lípy v poledních hodinách, tranzit SRN, Francie 

2. den (26.9.)    - v ranních hodinách přeprava do Velké Británie  
Portsmouth - námořní základna Velké Británie, historické doky s budovami z 18. stol., Královské námořní muzeum, 
historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná 
válečná loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.) – prohlídka jedné z lodí (doporučujeme HMS 
Victory).  Možnost návštěvy Spinnaker Tower - 170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty. V případě návštěvy 
vyjedete rychlovýtahem na vyhlídkovou plošinu umístěnou 100m nad mořem, část podlahy je prosklená. Nádherný 
výhled na celý přístav a ostrov Isle of Wight. U věže se nachází mnoho outletových obchodů se značkovou módou. Při 
procházce po pobřeží možno spatřit malé pevnůstky z dob Napoleonských válek, obrovské trajekty a vznášedla spojující 
pevninu s ostrovem Isle of Wight.   
- večer setkání s hostitelskými rodinami v Eastbourne. 

3. den (27.9.)  Cambridge – po snídani vyrazíme na sever (cesta minimálně 3 hodiny) do Cambridge - univerzitní město, sídlo druhé 
nejstarší univerzity v Anglii, prohlídka historického centra a procházka kolem starobylých univerzitních kolejí, možnost 
návštěvy King’s College, kde studoval např. Issac Newton, princ Charles a mnoho dalších slavných osobností. V rámci 
prohlídky King’s College navštívíme slavnou kapli – symbol města. V případě pěkného počasí možnost plavby  
po malebné říčce Cam, která která protéká centrem podél proslavených „college backs“. Večer se vrátíme zpět  
do Eastbourne k hostitelským rodinám. 
- ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne. 

4. den (28.9.)    9.00 – 13.00 hod. výuka  
Eastbourne - letovisko s krásným přístavním molem, promenádou, dlouhou oblázkovou pláží a pohodovou atmosférou. 
Osobní volno a možnost nákupu suvenýrů. Beachy Head - křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, procházka  
po útesech kolem dvou historických majáků, výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters.  
- ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne. 

5. den (29.9.)    9.00 – 13.00 hod. výuka 
Hastings - město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené 
přímořské letovisko - procházka starým městem, návštěva některé atrakce, např.: Smuggler´s Adventure - pašerácké 
jeskyně, bludiště tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci West Hill, výstava o životě pašeráků, Sea Life Centre 
akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Hastings Castle - zřícenina prvního 
normanského hradu v Anglii. 
- ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne. 

6. den (30.9.)    9.00 – 13.00 hod. výuka    
Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny Boleynové, druhé ze šesti manželek Jindřicha 
VIII., expozice o životě v 15. a 16. stol., voskové figuríny slavných osobností oblečené do dobových kostýmů, unikátní 
sbírka modelů domečků znázorňující život anglického venkova od středověku až do viktoriánské doby, v okolí hradu 
nádherné zahrady v italském nebo renesančním stylu s fontánami a potůčky, přírodní a vodní bludiště. 
- ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne. 

7. den (1.10.)    9.00 – 13.00 hod. výuka 
Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké centrum jižní Anglie. 
Royal Pavilion - královský palác v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých uliček, Sea Life Centre - akvária 
s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Palace Pier - přístavní molo a pobřežní 
promenáda. Možnost návštěvy nejužší vyhlídkové věže na světě – British Airways i360.  
- ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne. 

8. den (2.10.)    Londýn – celodenní prohlídka 
Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze které se nám naskytne neobvyklý pohled  
na O2 Arénu a severní Greenwich. Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě Docklands až 
do oblasti City of London – zde navštívíme Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava 
královských korunovačních klenotů). Vyfotíme si také slavný most Tower Bridge, křižník HMS Belfast a nejmodernější 
stavby podél Temže (např. Shard – nejvyšší stavba). Následuje plavba lodí po Temži do oblasti Westminsteru, cestou si 
prohlédneme další populární stavby podél Temže (St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern apod.). Z lodě 
vyskočíme kousek od London Eye – 135m vysoké kolo, dále projdeme kolem budov Parlamentu s věhlasným Big Benem 
k Westminster Abbey, kde jsou již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie – v případě času a zájmu 
projdeme přes St. James´ Park k sídlu panovníků Buckingham Palace. Na třídě The Mall si vyfotíme památník 
„Královny Matky“. Případně dojdeme přes Trafalgar Square k Leicester Square, kde si dáme krátké osobní volno. 
Následuje cesta zpět metrem k O2 Aréně, odkud se vypravíme na cestu domů.  
Ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie. 

9. den (3.10.)    - návrat přes Francii, SRN do ČR. Příjezd do České Lípy v odpoledních hodinách. 
 

CENA:  12 100,- Kč / osoba mladší 18i let   osoba straší 18 let 200 Kč příplatek 
Cena je platná při počtu min. 45 účastníků 

 

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajek/tunel, 6 nocí v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, 
obědový balíček, večeře), výuku v počtu 16 lekcí/4 výukové dny, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí  
a pojištění proti STORNU jezdu, barevná mapa Londýna, certifikát o absolvování kurzu 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 70 - 75 GBP), kapesné (cca 50 GBP), drobná eura WC (tranzit) 
Změna programu vyhrazena! 


