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1. den  - odjezd z Prahy kolem poledne, tranzit SRN, Belgie, Francie 
   
2. den  V brzkých ranních hodinách přeprava do Velké Británie. 

Bath - jedno z nejkrásnějších měst ve Velké Británii, světové kulturní dědictví pod ochranou UNESCO, po 
Londýnu druhé nejnavštěvovanější město, římské památky, georgiánská architektura 
Roman Bath – prohlídka bývalých římských lázní, procházka kolem lázeňských budov na náměstí The Circus 
a Royal Crescent s georgiánskými domy, Bath Abbey – jedna z dominant města - gotický kostel a bývalá 
katedrála, Pulteney Bridge - obloukový most přes řeku Avon známý jako jeden ze čtyř mostů na světě, které 
mají po celé své délce obchody (Ponte Vecchio ve Florencii, Krämerbrücke v Erfurtu a Ponte di Rialto 
v Benátkách) 

 Ubytování v hostitelských rodinách v Bournemouth. 
 
3. den  Celodenní výlet do hrabství Dorset. Jurské pobřeží - první “přírodní” památka zapsaná na seznam světového 

dědictví UNESCO. 150 km krásného pobřeží od východního Devonu až k Dorsetu. Místo, kde můžeme spatřit 
zkameněliny živočichů z jurského období včetně dobře zachovaných stop dinosaurů. 
Návštěva romantického hradu Corfe Castle - zříceniny velkolepého sídla Viléma Dobyvatele na poloostrově Isle 
of Purbeck, možnost prohlédnout si model hradu v jeho původní podobě. Lulworth Cove - mořská zátoka se 
strmými vápencovými útesy, Durdle Door - mořskou vodou vymletá skalní brána, procházka po nádherném 
pobřeží 
Ubytování v hostitelských rodinách. 
 

4. den  Stonehenge – jedno z nejnavštěvovanějších prehistorických míst na světě, megalitický kruh z obřích kamenných 
kvádrů 
Salisbury - hlavní město hrabství Wiltshire, zachované středověké památky, dochované hrázděné domy, jedna 
z nejkrásnějších gotických katedrál s nejvyšší věží v Anglii a Magnou Chartou – originálem listiny z r. 1215, kde 
byly položeny základy konstituční monarchie 
Ubytování v hostitelských rodinách. 

 
5. den  dopoledne výuka (9 – 12h) 

Bournemouth - přímořské město na jihu Anglie v hrabství Dorset, 10 km dlouhá písečná pláž, Bournemouth 
Pier - molo s atrakcemi, 2 km zahrad se spoustou vzácných rostlin a živočichů ze 3 kontinentů, procházka 
městem 
Ubytování v hostitelských rodinách. 

 
6. den  dopoledne výuka (9 – 12h) 

New Forest - průjezd chráněnou přírodní oblastí nádherných vřesovišť, listnatých lesů a starých vesnic 
Beaulieu - palác, krásné zahrady, zbytky cisterciánského kláštera, muzeum starých automobilů (jedna 
z největších světových sbírek automobilů a motocyklů mapující automobilovou historii Velké Británie)  
Ubytování v hostitelských rodinách. 

 
7. den  Prohlídka 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.). Možnost 
návštěvy Spinnaker Tower – 170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty. V případě návštěvy vyjedete 
rychlovýtahem na vyhlídkovou plošinu umístěnou 100 m nad mořem, část podlahy je prosklená. Nádherný výhled 
na celý přístav a ostrov Isle of Wight). U věže se nachází mnoho outletových obchodů se značkovou módou. 
Možnost návštěvy muzea Charlese Dickense. Při procházce po pobřeží možno spatřit malé pevnůstky z dob 
Napoleonských válek, obrovské trajekty a vznášedla spojující pevninu s ostrovem Isle of Wight.   
Večer trajekt do Francie, cesta do ČR 

  
8. den - v odpoledních hodinách návrat do Prahy  
 
 
 

při počtu min 45 studentů 10 390 Kč 
 

Ceny jsou platné pro studenty ml. 18 let, příplatek pro osobu starší 18 let 200 Kč 
 
    

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, trajekt, 5 nocí ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), výuku v počtu 6 lekcí/2 výukové dny, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných 
výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, mapy navštívených míst, certifikát o absolvování kurzu 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (cca 50 - 60 GBP), kapesné (cca 45 GBP), drobná eura WC (tranzit) 
 

 
Změna programu vyhrazena 
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