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ANGLICKÉ 

KRÁLOVSTVÍ PRO 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ZA ZÁBAVOU I POZNÁNÍM  
 
PROGRAM ZÁJEZDU pro ZŠ Kaplice 
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do 

francouzského přístavu Calais 

2. den   příjezd do Calais, přeprava přes kanál La 

Manche, příjezd do Londýna, pěší prohlídka s 

průvodcem – Westminster Abbey, Houses of 

Parliament, Big Ben, Downing Street, St. 

James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly 

Circus, Leicester Square, Trafalgar Square 

(možnost bezplatné návštěvy National  

Gallery), Soho, China Town, Covent Garden, 

přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – 

jízda na obřím vyhlídkovém kole s 

překrásným výhledem do 60 km, ve večerních 

hodinách ubytování v rodinách v Londýně a 

okolí  

alternativně: místo London Eye přejezd 

metrem k návštěvě Madame Tussauds 

(muzeum voskových figurín) 

3. den  celodenní návštěva Londýna 
dopoledne: procházka parkem Greenwich, 
nultý poledník, Royal Observatory, možnost 
bezplatné návštěvy National Maritime  
Museum, zastávka u čajového klipru Cutty 
Sark, plavba lodí po řece Temži 
odpoledne: návštěva Tower of London 
včetně zhlédnutí korunovačních klenotů a 
setkání s Beefeatery, přechod přes Tower 
Bridge (možnost procházky po prosklené 
podlaze s výhledem na Temži), procházka po 
břehu řeky Temže k St. Paul’s Cathedral, 
návrat do rodin 

4. den celodenní výlet – Windsor a Legoland 
dopoledne: prohlídka královského města 
Windsor – návštěva víkendové rezidence 
královny Alžběty II. Windsor Castle, kde se 
mj. konala svatba prince Harryho a Meghan 
Markle, procházka k Etonu (nejstarší 
soukromá chlapecká škola ve Velké Británii, 
místo studií princů Williama a Harryho) 

odpoledne: návštěva zábavního parku 
LEGOLAND – městečko sestavené z 20 
milionů kostek, návrat do rodin 

5. den celodenní návštěva Hastings 

návštěva Smugglers Adventure  (poutavá 

prohlídka pašeráckých jeskyní) a zříceniny 

Hastings  Castle, v případě zájmu možnost 

jízdy viktoriánskou lanovou dráhou East Hill 

Cliff Railway, Old Town, fishmarket, 

návštěva Blue Reef Aquarium, Net Shops, 

zastávka na pláži, nákupy, ve večerních 

hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České 

republiky 

6. den   příjezd ke škole v odpoledních, případně 

večerních hodinách 

  

 
CENA ZÁJEZDU KČ 7 990,- ZAHRNUJE: 
• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských 

rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou 
balíčku) a dopravy studentů k místu srazu 

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, 
bufet) 

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – 
obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt) 

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 
storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění 
zavazadel) 

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999  
Sb. 

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu 
pobytu, informační letáky a mapky 

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv 
vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny 
minimálně 14 studentů 

 
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených 

objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 
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