
Brusel, Bath, jižní Wales a Londýn 
 

      
 

Termín:  19. – 25. dubna 2020 (neděle – sobota)        Cena: 9 790 Kč, nad 18 let 9 990 Kč             
Vstupy (nejsou v ceně):  cca 15 €, 50 £ 
Program: 
1.den – odjezd od školy v odpoledních / večerních hodinách. Průjezd Německem do Belgie. 
2.den – ráno příjezd do Bruselu – prohlídka historického centra s náměstím Grand´Place, na kterém se 
nachází honosná radnice a cechovní domy; kašna Manneken Pis; průchod obchodní pasáží a uličkou gurmánů 
Petite Rue des Bouchers s Janneken Pis; návštěva Parlamentária a muzea čokolády; přesun metrem do prostoru 
výstaviště, místa konání světové výstavy Expo 68 – s Atomiem a miniaturami staveb členských států EU 
Minieurope; večer přesun na ubytování. 
3.den – ráno po snídani odjezd do Calais na eurotunel/trajekt, přejezd do Anglie. V odpoledních hodinách 
dorazíme do Bath, historického města, bývalých římských lázní. Projdeme se centrem, uvidíme Royal Crescent, 
Circus i Pulteney Bridge a ponoříme se do 2 000leté historie města při prohlídce Roman Bath Museum.  Večer 
přejezd na ubytování do rodin do Cardiffu, večeře, nocleh. 
4.den – po snídani si uděláme výlet na středověký hrad Caerphilly s rozsáhlými vodními příkopy; odpoledne 
navštívíme Big Pit National Coal Museum – fascinující návštěva prostorů uhelného dolu v hloubce 90 m pod zemí 
(součást světového dědictví UNESCO). Večer návrat do rodin, večeře, nocleh. 
5.den – po snídani si prohlédneme samotný Cardiff – hlavní město Walesu, uděláme si i chvilku čas na nákup 
suvenýrů. Odpoledne navštívíme Národní park Brecon Beacons – pěší výlet k vodopádům Four Waterfalls Walk. 
Večer návrat do rodin, večeře, nocleh. 
6.den – po snídani přejezd do Londýna – celodenní prohlídka města. Ve večerních hodinách se začneme pomalu 
vracet zpět na eurotunel/trajekt a přejedeme do francouzského Calais.  
7.den – příjezd do ČR v večerních hodinách  
 

Cena zahrnuje:       

 dopravu lux busem s WC a klimatizací   

 3x ubytování v rodinách 

 3x plnou penzi (obědy ve formě balíčků) 

 1x ubytování v hotelu IBIS BUDGET se snídaní 

 zpáteční jízdenka na eurotunel / trajekt 

 služby průvodce 

 komplexní pojištění do zahraničí včetně storna 

 informační materiál a mapku Londýna 

 pojištění CK dle § 159/99 Sb. 


