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Objevíte perly jižního pobřeží a zjistíte, jak se žije v typické anglické rodině! 

 
 
1. den  Odjezd v ranních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie. 

2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie  
Portsmouth – námořní základna Velké Británie, historické doky s budovami z 18. stol., Královské námořní muzeum, 
návštěva 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.). Dále návštěva Spinnaker Tower - 
170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty - rychlovýtahem vyjedete na vyhlídkovou plošinu umístěnou 100 m 
nad mořem, část podlahy je prosklená. Vyhlídková plavba lodí podél přístavu.  
U věže se nachází mnoho outletových obchodů se značkovou módou. Při procházce po pobřeží možno spatřit malé 
pevnůstky z dob Napoleonských válek, obrovské trajekty a vznášedla spojující pevninu s ostrovem Isle of Wight. 
V podvečer setkání s hostitelskými rodinami v okolí 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. 
Návštěva romantického hradu Corfe Castle - zříceniny velkolepého sídla Viléma Dobyvatele na poloostrově Isle of 
Purbeck. Lulworth Cove – mořská zátoka se strmými vápencovými útesy, Durdle Door – mořskou vodou vymletá 
skalní brána, procházka po křídových útesech Old Harry Rocks – nejvýchodnější bod Jurského pobřeží, které je 
zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. 

 Ubytování v hostitelských rodinách. 
 
4. den 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, možnost návštěvy 
podmořského Oceanária, procházka městem.  
Winchester – první hlavní město v historii Anglie, do 18. století nejvýznamnější mocenské a politické středisko po 
Londýně, normansko-gotická katedrála, legendární kulatý stůl krále Artuše. 
Ubytování v hostitelských rodinách. 

 
5. den  V brzkých ranních hodinách odjezd z hostitelských rodin 

Hastings – město proslavené bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá rybářská a pašerácká vesnice, dnes oblíbené 
přímořské letovisko – procházka starým městem, návštěva Smuggler‘s Adventure – pašerácké jeskyně, bludiště 
tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci West Hill, výstava o životě pašeráků, Hastings Castle – zřícenina prvního 
normanského hradu v Anglii. 
Přejezd místním vlakem do Rye – městečka, kde se zastavil čas. Jedno z nejpůvabnějších městeček v Anglii 
s dlážděnými uličkami a hrázděnými domky, zřícenina hradu, městské hradby, obchůdky se starožitnostmi a keramické 
dílny, oblíbené místo umělců. 
Ve večerních hodinách přeprava do Francie. 

6. den   V odpoledních hodinách návrat zpět do ČR. 
 

Cena: 8 990 Kč /osoba    

cena je platná při počtu min. 45 účastníků 
           
CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, eurotunel / trajekt, 3 noci v hostitelských rodinách s plnou 

penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, 
pojištění na storno zájezdu a připojištění na události spojené s covid-19, barevná mapa Londýna 

 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné (cca 50 GBP), drobná eura na WC (tranzit)         
 
      

Změna programu vyhrazena! 
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