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GB 13 LONDON, BRIGHTON, STONEHENGE, COTSWOLDS 
6DENNÍ, 8.400, -Kč  

17.9. - 22.9.2023 

 

17.9. odjezd v odpoledních hodinách, cesta přes Německo do Francie 

 

18.9. ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, přejezd do Velké Británie. Celodenní 

návštěva známého přímořského města Brighton – procházka po pobřeží, návštěva 

zábavného mola Palace Pier, prohlídka města, jehož hlavními lákadly jsou 

extravagantní královský palác Royal Pavilion, Sea Life Centre, 162 m vysoká vyhlídková 

věž British Airways i360.  Procházka uličkami The Lanes. Po dohodě možné nákupy. 

Odjezd na meeting point v Londýně, kde se studenti setkají s hostitelskými rodinami 

(cca 20:00)  

 

19.9. návštěva Stonehenge – největší megalitické stavby na světě, zapsané mezi památky 

kulturního dědictví UNESCO. Místo dodnes neodkrylo všechna tajemství svého vzniku 

a je cílem návštěv turistů z celého světa.  

prohlídka města Salisbury – návštěva katedrály, která má nejvyšší věž ve Velké 

Británii a kde je uložen originál Magny Charty Libertatum (1. listina základních práv a 

svobod). 

19:00 návrat do rodin, večeře 

 

20.9. návštěva oblasti Cotswolds – Bourton-on-the-Water, starobylá, malebná vesnička, 

možná návštěva parku Birdland – park a zahrady, kde je usídleno přes 500 ptáků včetně 

tučňáků. Dále pěší procházka do vesnice Stow on the Wold. 

19:00 návrat do rodin, večeře 

 

21.9. 7.00 odjezd na celodenní prohlídku Londýna – přes Greenwich park okolo Royal 

Observatory, lodičkou do centra metropole, návštěva London Dungeon, kolem sídla 

britského parlamentu Houses of Parliament, místa korunovace britských panovníků 

Westminster Abbey na Trafalgar Square, možnost nákupů na Piccadilly Circus, Regent 

Street, Oxford Street. Metrem zpět k O2 aréně k autobusu. 

Večer přejezd do přístavu Folkestone či Dover, přejezd do Calais, noční průjezd 

Evropou. 

 

22.9. zpáteční cesta, příjezd v odpoledních 

 

V CENĚ:  
 doprava zájezdovým autobusem,  
 přistavení autobusu při minimálním počtu 15 platících účastníků, 
 doprava Calais-Folkestone ( Eurotunnel) 

 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, 
večeře) 

 ubytování po 2-5 studentech v jedné rodině,  
 průvodce CK po celou dobu pobytu i cesty,  
 cestovní pojištění (včetně pojištění tzv. storna zájezdu), pojištění CK proti úpadku 

V ceně není zahrnuto vstupné do objektů a lístky na MHD v Londýně 
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