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TOULKY JIHOZÁPADNÍ ANGLIÍ  informace p. Höbeltová (případně p. Bílková) kabinet č. 413 

 

TERMÍN: 3.9. – 9.9.2016 (sobota – pátek). CENA: 8.990,- Kč (45 dětí + 2 učitelé), 9.490,- (40 dětí + 2 učitelé) 

Program zájezdu: 

1. den SO 3.9.: V dopoledních hodinách odjezd od budovy školy směr Rozvadov. Dále přes Německo, Belgii a Francii. 

2.  den  NE  4.9.:  Ranní  trajekt  z Calais  do  Doveru,  přejezd  do BATH – výletní středisko, rozložené v zátočinách 

řeky Avon, které považují mnozí návštěvníci za nejkrásnější město na britských ostrovech. Vyznačuje se slohovou 

osobitostí. Mnohé z jeho medově žlutých kamenných georgiánských domů z 18. stol. jsou restaurované a památkově 

chráněné. Celé město je jako světové kulturní dědictví pod ochranou UNESCO. Z doby římské se dochoval  celý  

římský  lázeňský  komplex  (možnost  návštěvy)   -  zachované  budovy,  bazény,  sauna  a  systém  vytápění.   Lázně 

využívaly  teplé  prameny,  objevené  Římany, kteří  vybudovali  staré  římské  město.  Prohlídka  centra města s 

návštěvou  římských lázní. Prohlídka typických budov pro Bath -  architekta Johna Wooda st. a ml. z 18. st. (kruhová 

klasicistní obytná budova Circus a řadová obytná budova Royal Crescent ve tvaru srpku, obklopená sloupovím).  

Přejezd do Plymouth nebo okolí na ubytování do rodin, večeře a večer v rodině. 

3.  den  PO  5.9.:  Po  snídani  odjezd  z rodin,  průjezd  DARTMOORSKÝM  NÁRODNÍM  PARKEM,  krajem  “Psa  

Baskervillského”  se zastávkou na některém z romantických vřesovišť s pasoucími se divokými poníky. Příjezd k 

romantické zřícenině hradu TINTAGEL CASTLE,  který  se  vypíná  na  vysokém  skalním  útesu,  o němž  pověst  říká,  

že  se  zde  narodil  legendární  král  Artuš,  který  byl  dle historiků údajně římsko-britským vůdcem či bojovníkem a 

stál v čele odboje proti vpádu Anglů a Sasů v 6. stol. Od hradu vede stezka po útesu až k tintagelskému kostelu s 

normanským i anglosaským zdivem. Návštěva Síně krále Artuše  a procházka kolem Old Post Office, která je jednou z 

nejstarších pošt v Anglii. Odpoledne přejezd busem a návštěva projektu EDEN poblíž St. Austellu -    velkolepá  

botanická  zahrada  či  dílo,  monumentální  projekt  se  samostatným  výzkumným  a  vzdělávacím  programem,  svět 

biologie přenesen do tří skleníkových kopulí, které jsou impozantní ukázkou moderní architektury, v každé z nich se 

ocitnete v jiném klimatu a prostředí subtropických rostlin, stromů a uměle vytvořených vodopádů vás přenesou 

přímo doprostřed deštných pralesů a divokých džunglí. Unikátní jsou i exhibice mnoha moderních umělců, sochařů a 

výtvarníků, kteří zde vytvořili fantastická díla včetně “tančících“ bronzových soch, ale i replik domorodých staveb, k 

dokreslení naprosto ojedinělé a dokonalé atmosféry. Jsou zde také promítací místností, kde se dozvíte vše o 

budování projektu, jak byly veškeré rostliny přepravovány ze všech koutů světa, a další. Odjezd na nocleh do rodin, 

večeře. 

4. den  ÚT  6.9.:    Po snídani odjezd na celodenní výlet na nejzápadnější cíp Anglie  -  LAND´S END, kde je první a 

poslední hostinec v Británii a odkud jsou za dobré viditelnosti patrné pobřežní skály na souostroví Scilly. Odjezd do   

malebného přístavu ST.  IVES, s kamennými domky a mnoha výtvarníky. Umělce sem přitahuje nejen neobvyklé 

světlo, ale i atmosféra (působil ze malíř William Turner). Přejezd k normanskému klášteru ST. MICHAEL´S MOUNT  s 

hradem a katedrálou,  k nimž lze za odlivu dojít po mořském dně. Přejezd na nocleh do rodin, večeře. 

5. den  ST 7.9.:  Po snídani odjezd na  výlet do EXETERU  - prohlídka historického města, střediska Devonu s 

nádhernou katedrálou. Návštěva míst,  kde  pobýval  Sir Francis  Drake  –  slavný pirát  mnoha moří v období vlády  

královny  Alžběty  I.  Možnost  drobných nákupů suvenýrů.  Přejezd k Torquay na návštěvu  BABBACOMBE MODEL 

VILLAGE  –  parku   miniatur.  Jde o komplex zmenšenin známých anglických míst. Prohlídka KENTS CAVERN  

prehistorických jeskyní, jsou zde dochované nejstarší pozůstatky civilizace ve Velké Británii  –  nálezy a zajímavosti z 

doby kamenné.  Odpoledne návštěva městečka  TORQUAY, které je nazývané “královnou mezi přímořskými 

středisky” s palmovými háji a středomořskou květenou, kde žila a tvořila slavná autorka detektivních románů, Agatha 

http://www.skolní-zajezdy-boca.cz/


Christie. V případě zájmu návštěva muzea Agáthy Christie. Možnost drobných nákupů (suvenýrů). Odjezd na nocleh 

do rodin, večeře.  

6.  den  ČT  8.9.:  Po  snídani  odjezd  do  LONDÝNA  procházka  centrem  města  k budově  Parlamentu,  Big  Benu  a  

k  Westminster Bridge,  prohlídka  korunovačního  kostela  Westminster  Abbey,  kde  jsou  také  pochováni  téměř  

všichni  angličtí  panovníci  a významné osobnosti až do r. 1760 – konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské 

rodiny,  projdeme po  Parliament Square a po vládní ulici  Whitehall, zastávka u  Downing Street, kde v čísle 10 

úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem  Horse Guards,  kde  se  budete  moci  vyfotit  u  stráží  na  koni,  

dále  přes  St.  James´s  Park  (nejstarší  park  v Londýně),  dále  k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská 

rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a uvidíte 

zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Dále  na náměstí  Piccadilly  Circus,  

které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a 

večer je náměstí typické svými  obrovskými světelnými reklamami, krátká zastávka na Leicester Square se sochou 

Charlie Chaplina. Krátká zastávka na  Trafalgar Square  –  u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona 

nad Španěly v bitvě u Trafalgaru s výledem na National Gallery (Národní galerie). Přechod k Britskému muzeu a 

prohlídka některých části (dle zájmu) z těchto rozsáhlých sbírek (např. egyptské mumie, sbírky ze starého Řecka či 

Říma a další) alternativně možnost návštěvy Muzea  Madame Tussauds.  Na závěr dne  Covent Garden  –  bývalý 

ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců  –  kouzelníků, pouličních  

akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, možnost drobných nákupů a ev. potravin na cestu v Tescu. Na závěr dne 

možnost dle zájmu a dle časové rezervy projížďka na obřím kole -  London Eye, odkud uvidíme místa, která jste 

během svého pobytu v Londýně navštívili. K večeru odjezd z Londýna na trajekt do Doveru. 

7. den PÁ 9.9.: Přejezd přes Francii, Belgii a Německo zpět do ČR. Návrat do Pardubic v odpoledních hodinách.    

Cena zahrnuje: 

 dopravu luxusním autobusem (TV, DVD, WC, možnost občerstvení během cesty), 2 x trajekt (nebo 1x trajekt, 

1x tunel), 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku) 

 odborného průvodce CK, informační materiály na cestu (mapky,…), zákonné pojištění záruky pro případ 

úpadku CK, DPH 

Cena nezahrnuje:  

 vstupné, event. jízdné městskou dopravou, kapesné 

 komplexní cestovní pojištění vč. léčeb. výloh a storna z důvodu nemoci (doporučujeme zajistit za příplatek 

288 Kč/ pobyt) 

Cena  je  kalkulována  a  zájezd  se  uskuteční  při min. počtu  40  -  45    studentů a  2  -  3  osob  jako  pedagogický  

dozor  (učitelé)  dle směnného kurzu GBP ke dni 25. 1. 2016 

Místo Památka Dospělý Student Dítě do 16 
let 

BATH Římské lázně £11.00 £7.75 £7.75 

TINTAGEL * Hrad (možnost EV zdarma) £8.00 £7.20 £4.80 

 Síně krále Artuše £5 £4 £3 

EDEN Projekt Eden £14 £10.25 £5.25 

St. Michel´s Mount Hrad + zahrady £11 £11 £5.50 

TORQUAY Babbacombe model village £8.25 £8.25 £6.25 

 Kent´s Cavern £8 £6 £6 

 Muzeum Agáty Christie £4.20 £3 £3 

LONDON Britské Muzeum zdarma zdarma zdarma 

 **Madame Tussaud´s – platba předem 920,- Kč 780,- Kč 780,- Kč 

 ***London Eye – platba předem 840,- Kč 840,- Kč 580,- Kč 

 

 V případě vyjednání Educational Visit je vstup zdarma. Pokud bude educational visit vyprodaná platí ceny uvedené v 

tabulce. ** Cena v Kč platí při platbě předem. Ceny na místě jsou: 28,80 GBP dítě do 15ti let, 33 GBP student, 33 GBP 

dospělý. *** Cena v Kč platí při platbě předem. Ceny na místě jsou: 17 GBP dítě do 15ti let, 23 GBP student, 23 GBP 

dospělá osoba. 


