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1. den -  v odpoledních hodinách odjezd z České Lípy směr na hraniční přechod, tranzit SRN, Belgie, Francie 

2. den  - v ranních hodinách příjezd do Paříže, celodenní prohlídka hlavního města Francie, pěší okruh kolem nejznámějších památek 
uzpůsoben časovým možnostem, možnost výstupu na Eiffelovku (vstupné 12.50eur), náměstí Concorde, Champs Elysées, Vítězný 
oblouk, katedrála Notre Dame, Centre  Pompidou, Le Louvre, Tuilerijské zahrady, večerní Montmartre 
- přejezd na ubytování do hotelu Formule 1 v Arques/Calais 

3. den 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.). V případě času, možnost návštěvy Spinnaker Tower - 170 m vysoká moderní věž ve 
tvaru lodní plachty. Nádherný výhled na celý přístav a  ostrov Isle of Wight). U věže se nachází mnoho outletových obchodů se 
značkovou módou. 

 - ubytování v hostitelských rodinách v okolí Eastbourne 

4. den 9.00 – 13.00 hod. výuka, odpoledne: 
Eastbourne - oblíbené přímořské letovisko, pobřežní promenáda, oblázková pláž a molo - jedno z nejkrásnějších na jižním pobřeží 
Anglie 
Křídové útesy - 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 okolí Eastbourne 

5. den 9.00 – 13.00 hod. výuka, odpoledne:  
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, Hastings Castle - zřícenina prvního normanského 
hradu v Anglii, Sea Life Centre – podmořská akvária 
- ubytování v hostitelských rodinách v okolí Eastbourne 

6. den 9.00 – 13.00 hod. výuka, odpoledne: 
Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny Boleynové, druhé ze šesti manželek Jindřicha VIII., voskové 
figuríny slavných osobností v dobových kostýmech, zahrady v italském stylu, přírodní a vodní bludiště  
- ubytování v hostitelských rodinách v okolí Eastbourne 

7. den 9.00 – 13.00 hod. výuka, odpoledne: 
Brighton – prohlídka města, jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní centrum 
celé 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 zábavní molo s různými druhy atrakcí, 
pobřežní promenáda, oblázková pláž.  
- ubytování v hostitelských rodinách v okolí Eastbourne 

8. den 9.00 – 13.00 hod. výuka, odpoledne: 
Eastbourne – osobní volno, možnost nákupu suvenýrů 
- ubytování v hostitelských rodinách v okolí Eastbourne 

9. den celodenní Londýn - přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) a Westmister Abbey (místo 
korunovací a odpočinku britských panovníků), přes vládní čtvrť White Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského 
ministerského předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému paláci (oficiální sídlo britského 
panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. od 
Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus na Leicester Square, Čínská čtvrť (Soho) a Covent Garden (pouliční umělci, 
klauni, hudebníci). Přejezd katamaránem na Greenwich. Procházka královským parkem s nultým poledníkem, královskou 
observatoří a námořní akademií. 

10. den - návrat přes Francii, SRN do ČR; příjezd ke škole v odpoledních hodinách 
 

CENA:  11.890 ,-Kč / osoba ml. 18ti let  12.190,- Kč / osoba ml. 18ti let    

  při min. počtu 50 účastníků   při min. počtu 45 účastníků 

 12.790,- Kč / osoba ml. 18ti let 

 při min. počtu 40 účastníků   osoba st. 18ti let 300,-Kč příplatek 
 
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajekt, 6x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí v Eastbourne, 1x 
ubytování ve Formuli 1 v Arques/Calais se snídaní,  výuku v počtu 20 lekcí / 5 výukových dnů, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných 
výloh v zahraničí a  pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna 

 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50 GBP), kapesné (cca 30 GBP), drobná eura WC (tranzit)  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
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