
 

Ve spolupráci s CK Boca Pardubice pořádáme školní zájezd do Anglie. Zájemci se hlaste s vyplněnou 

závaznou přihláškou do 25.11.2011 u Mgr. Ivy Sedláčkové. Termín zájezdu březen 2012 – bude 

upřesněno. 

Program šestidenního zájezdu:  

1. Den: V ranních hodinách odjezd z ČR směr Praha, Rozvadov přes SRN, Belgii a Francii na trajekt do 

Calais, přejezd do Doveru. 

2. Den: Po snídani v 8.00 výlet do Stratfordu nad Avonou - rodiště W. Shakespeara. Prohlídka města, 

návštěva Shottery – rodiště Shakespearovy manželky. Piknik na břehu řeky Avon a odpoledne odjezd 

na překrásný hrad Warwick. Prohlídka hradu, hladomorny a vystavených voskových figurín. Večeře po 

návratu do rodin - v cca 20.30 hodin. 

3. Den: Po snídani v 8.00 odjezd do Windsoru s okouzlující kaplí Sv. Jiří a královskými rezidencemi. 

Odpoledne prohlídka soukromé školy v Etonu. Přejezd do Londýna a prohlídka Science Muzea, které 

vám přiblíží staletí nepřetržitého vědeckého a technického pokroku, počínaje medicínou starého Řecka 

a Říma a konče výzkumem vesmíru a štěpením atomu . Návrat do ubytovacích rodin, večeře v cca 

20.00 hod. 

4. Den: Po snídani v 8.00 odjezd do Brightonu, prohlídka historického centra města. Královský pavilon, 

Preston Manor, dále návštěva Sea Life Centre. Lunch u moře či v parku. Odpoledne odjezd do 

Hastings - návštěva "jeskyní pašeráků", cestou zastávka u vápencových útesů Seven Sisters u 

Eastbourne. Návrat do hostitelských rodin v cca 20.30 hodin. 

5. Den: Po snídani v 8.00 odjezd do Westminsteru - pěší trasa přes Houses of Parliament, Big Ben, 

Downing Street, Trafalgar Square, Covent Garden. Odpoledne návštěva muzea Madame Tussaud´s, 

kde jsou vystaveny voskové figuríny zobrazující mnohé známé osobnosti. – podle zájmu je možné 

rozdělení do dvou skupin, procházka po Baker Street kolem Muzea Sherlocka Holmese. Přejezd a 

prohlídka Technického muzea. Prohlídka katedrály Sv. Pavla, přesun k Tower of London, prohlídka 

hradu a královské klenotnice., procházka k divadlu Globe, oběd v parku. V cca 18.00 hodin projížďka na 

obřím kole London Eye, navečer odjezd domů. 

6. Den: V odpoledních hodinách příjezd ke škole.  

Cena pobytů zahrnuje:  

dopravu luxusním busem,3x ubytování v rodinách, 
plnou penzi, průvodce CK, trajekt, výlety, 
informační materiály na cestu, zákonné pojištění 
při úpadku CK, DPH.  

Doporučené kapesné 50 £                                         
Předpokládaná výše vstupného: cca 40 - 80 £ 

Zálohy jsou stanoveny na 1500,-Kč měsíčně počínaje prosincem. S přihláškou je třeba zaplatit 
2000,- Kč jako první zálohu. 
___________________________________________________________________________ 

Anglie, Londýn a okolí 

Jméno, příjmení:______________________________________________________________ 

Zúčastním se    ano     ne                          podpis rodičů:_______________________________ 

Londýn a okolí 

Cena 6990,- Kč 


