
 

 

PUTOVÁNÍ JIŽNÍ ANGLIÍ A CELODENNÍ LONDÝN 

6 denní poznávací zájezd, 3 noci ubytování v hostitelských 

rodinách s plnou penzí 

neděle 31. 5. – pátek 5. 6. 2020 

CENA: 8 150 Kč  
1. den – neděle 31. 5.          odjezd z ČR přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais               

2. den – pondělí 1. 6.        ranní příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, celodenní návštěva  

                                             Brightonu – procházka po přímořské promenádě a molu Brighton Pier  

                                             zasahujícím 512 m do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life Center  

                                             (mořští koníci, žraloci), pohled na královský palác Royal Pavilion (sídlo krále  

                                             Jiřího IV.), procházka historickým centrem „The Lanes“, možnost návštěvy 

                                             British Airways i360, ve večerních hodinách ubytování v hostitelských   

                                             rodinách ve Worthing  

 

3. den – úterý 2. 6.             celodenní výlet – Hastings a okolí, dopoledne: zastávka na křídových útesech   

                                              Seven Sisters a výhled na maják Beachy Head, odpoledne příjezd do   

                                              Hastings, návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka pašeráckých   

                                              jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, v případě zájmu a časových možností  

                                              jízda viktoriánskou lanovou dráhou East Hill Cliff Railway, Old Town, Blue   

                                              Reef Aquarium, večer návrat do rodin, večeře 

 

4. den – středa 3. 6.            celodenní výlet do Arundelu a Portsmouth 

                                               dopoledne: výlet do města Arundel (sídlo vévodů z Norfolku), návštěva   

                                               rozlehlého zámku Arundel Castle, odpoledne: odjezd do přímořského města      

                                               Portsmouth,  zde prohlídka slavné lodě Victory a lodě Warrior (návštěva   

                                                jedné z lodí uvnitř), večer návrat do rodin, večeře 

 

5. den – čtvrtek 4. 6.           celodenní návštěva Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Westminster   

                                               Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, St. James´s Park,  

                                               Buckingham Palace, Picadilly 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, poté přesun k O2 aréně, ve večerních hodinách odjezd 

 

6. den – pátek 5. 6.                v odpoledních / večerních hodinách návrat do ČR  

                                                                                  

CENA ZAHRNUJE: doprava zahraničním autobusem tam i zpět (WC, DVD, klimatizace, prodej studených i 

teplých nápojů za Kč), trajekt Calais – Dover a zpět (možno na přání klienta změnit na eurotunnel za příplatek 

150 Kč / osoba), ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně a večeře v rodině, oběd formou 

balíčku), ubytování po 2 – 4 studentech v jedné rodině, program – celodenní aktivity, organizační pracovník CK 

ALBION (tzv. group leader), který je skupině k dispozici po celou dobu pobytu i cesty, propagační materiály a 

mapky, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna pobytu, pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 

159/1999 Sb.  

CENA NEZAHRNUJE: vstupné do navštívených objektů, jízdné v místní dopravě, kapesné pro osobní potřebu  


