
 

To nejlepší z Anglie 
 

Program zájezdu 
 
1. den - Odjezd od školy v odpoledních hodinách. 
 
2. den - Přeprava přes kanál La Manche. Prohlídka britské metropole Londýna. V muzeu 
voskových figurín Madame Tussaud’s Museum na nás čeká nejen celá řada významných 
osobností, ale i zábavná projížďka tradičním černým taxíkem, která nás seznámí s dějinami 
města (alternativně návštěva největšího britského muzea Natural History Museum). 
Londýnským metrem se přesuneme k sídlu královské rodiny, Buckinghamskému paláci 
a přes St. James’s Park dojdeme k Westminsterskému opatství a sídlu parlamentu Houses 
of Parliament se známou věží Big Ben. Na významném náměstí Trafalgar Square si 

prohlédneme sochu admirála Nelsona a z vyhlídkového kola London Eye si vychutnáme 
výhled na celý Londýn. 
 
3. den - Návštěva tajuplného Stonehenge, komplexu menhirů a kamenných kruhů, jehož 
původní účel zůstává lidem i po 3500 letech neznámý. Další zastávkou bude město 
Salisbury, jehož pýchou je Salisbury Cathedral, katedrála s nejvyšší věží. V závěru dne 
navštívíme prastaré město Winchester, kde si prohlédneme nejen nejstarší evropskou 
katedrálu Winchester Cathedral, ale také kulatý stůl legendárního krále Artuše. 
 
4. den - V dopolední části nás nejprve čeká návštěva filmových ateliérů Warner Bros. 
Studios, kde nahlédneme pod pokličku natáčení filmů o Harry Potterovi. Projdeme se po 
Příčné ulici, prohlédneme si učebny bradavické školy a zavítáme i do Hagridovy chatrče či 
Brumbálova kabinetu. Seznámíme se také s tím, jak tvůrci oživili na plátně nejrůznější 
stvoření pomocí filmových triků. Odpoledne prohlídka Oxfordu, nejstaršího univerzitního 
města v Anglii, ve kterém si prohlédneme slavné koleje Christ Church, Merton či Magdalen 
College. Nevynecháme ani budovy knihoven Bodleian Library, kde se natáčel Harry Potter, 
a nádhernou budovu čítárny Radcliffe Camera. 
 
5. den - Prohlídka majestátního hradu Tower of London, který byl v minulosti svědkem 
mnoha důležitých historických událostí a dnes jsou zde uloženy britské korunovační 
klenoty. Po prohlídce hradu se zúčastníme vyhlídkové plavby po řece Temži, při níž uvidíme 
mimo jiné i slavný most Tower Bridge a která nás zanese až do Greenwiche. V této malebné 
městské části ve východním Londýně uvidíme známou plachetnici Cutty Sark, královskou 
observatoř Royal Observatory, jejímž nádvořím prochází nultý poledník, a nenecháme si 
ujít prohlídku námořního muzea National Maritime Museum. 
 
6. den - Návrat ke škole v odpoledních hodinách. 



Termín – 18. – 23. 4. 2016 
 
Doprava - Zajištěna zahraničním autobusem s klimatizací, WC, DVD přehrávačem a občerstvením.  
 
Ubytování a stravování - V Londýně v hostitelských rodinách s plnou penzí (3 noci, oběd formou balíčku, stravování začíná 
druhý den večeří a končí pátý den obědovým balíčkem). 
 
Pojištění - Všichni účastníci mají zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí, není třeba se připojišťovat. CK2 je pojištěna 
proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u Evropské Cestovní Pojišťovny - č. s. 1180000043. 
 
Cena - 7 590,- Kč (studenti do 17,99 let) 
 
Uvedená cena zahrnuje dopravu autobusem, přepravu přes kanál La Manche, ubytování v hostitelských rodinách s celodenní 
stravou (3 noci, oběd formou balíčku), služby průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK a veškeré 
poplatky. Cena nezahrnuje vstupy.  
 

Přehled nezahrnutých vstupů 

Destinace Cena* 

Madame Tussaud’s Museum £26 

Metro £4 

London Eye £13,5 

Stonehenge £9 

Winchester Cathedral £4 

Great Hall £1,5 

Warner Bros. Studios £24,5 

Tower of London £9 

Plavba po Temži £5 

National Maritime Museum zdarma 

Celkem £95 - 105 

 
*Uvedené ceny vstupů platí pro studenty do 15,99 let. Výše vstupů je pouze orientační.  


