
Pokyny k zájezdu č. 22-233
Perly jižní Anglie
19.06. - 25.06.2022

Vážení žáci, studenti, dámy a pánové, milí cestující!
Rádi bychom Vám sdělili několik důležitých informací ke školnímu zájezdu, kterého se již brzy zúčastníte. Dozvíte se zde vše
potřebné o odjezdu, dopravě, ubytování, vstupech a dalších náležitostech zájezdu. Najdete zde i důležité kontakty, pokyny k
bezpečnosti, check-list „co s sebou“, program zájezdu, pojistné limity cestovního pojištění, informace o pojištění proti úpadku
a přehled platných britských bankovek.

ČAS ODJEZDU 19.06.2022 v 15:00, sraz účastníků 20 minut před odjezdem
ČAS NÁVRATU 25.06.2022, cca 14-15 hod (dle dopravní situace)

MÍSTO NÁSTUPU od budovy školy (1. ZŠ Hořovice, Komenského ul.) (mapa)

DISPEČINK +420 731 474 044

UBYTOVÁNÍ
 

20.06. - 24.06.2022 Hostitelská rodina
 

Ubytování v hostitelských rodinách je ve městě Guildford a v jeho blízkém okolí. Většina hostitelských rodin bydlí v
okruhu maximálně 10 minut jízdy autem od tzv. meeting pointu, místa setkání s rodinami, kam vždy přijede náš
autobus. Některé hostitelské rodiny bydlí v blízkém sousedství a je tedy možné, že někteří z ubytovaných budou na
setkání chodit pěšky.
Rodiny, které poskytují ubytování, jsou vybírány na základě bezpečnostních, hygienických a sociálních kritérií a jsou
koordinátory pravidelně kontrolovány.  Ve spolupráci  s  námi jsou pak rodiny přiřazeny účastníkům zájezdu.  S
koordinátory se také dojednávají např. časy příjezdů a odjezdů a řeší se s nimi eventuální problémy.
Žáci a studenti bývají ubytováni většinou po dvou, méně často po třech nebo po čtyřech. Nikdo není v rodině
ubytován sám, vždy jsou minimálně 2 hosté v jedné rodině. Ubytovaní mají k dispozici místnost pro 2-4 osoby,
každý má svoji postel. V pokojích bývá velmi málo místa, je nutno s tím počítat. Koupelna je většinou společná pro
návštěvníky i hostitelskou rodinu.
Při prvním setkání jsou všichni účastníci vyzvednuti rodinou, která jim pomůže s odvozem zavazadel, totéž se týká
posledního  odjezdu.  Všechny  ostatní  příjezdy  a  odjezdy  jsou  samozřejmě  také  kontrolovány  koordinátorem,
pedagogickým dozorem a průvodcem CK. Do vzdálenějších rodin jsou studenti rozváženi, ale do velmi blízkých
lokalit ubytování mohou chodit pěšky. Při několikadenním pobytu je samozřejmě možné nechat si nepotřebná
zavazadla přes den v rodinách.
Rodiny poskytují ubytování a stravu, za to jsou placeny. Často se svými hosty i společensky konverzují, ale není to
pravidlo, které je možno vyžadovat. Je milé, pokud návštěvník přiveze do rodiny malý dáreček, suvenýr z místa, kde
žije. Dbejte na to, že ve Velké Británii je přísně zakázáno užívání ale i držení alkoholu a omamných látek osobami
mladšími  18 let  -  předání  dárku podobného typu (Becherovka,  Plzeňské pivo apod.)  může přivést  rodinu do
nepříjemné situace.
Některé typické domky starší  zástavby mají  oddělené kohoutky na teplou a studenou vodu,  zvláštní  systém
pouštění sprch nebo některé jiné méně časté anomálie. Návštěvníci jsou při vstupu do domu se vším neobvyklým
seznámeni. Pozor, ve Velké Británii jsou jiné zásuvky na elektrické spotřebiče. Je nutno mít s sebou adaptér pro
Velkou Británii. Adaptéry se dají koupit v ČR nebo například i na trajektu.
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https://www.google.cz/maps/search/49.834746,13.905876


Z důvodů bezpečnosti není studentům dovoleno opouštět hostitelské rodiny bez doprovodu.

STRAVA
 

20.06. večeře
21.06. - 23.06. snídaně, oběd formou balíčku, večeře
24.06. snídaně, oběd formou balíčku
 

Snídaně jsou většinou kontinentální. Na stole jsou připraveny cereálie (většinou několik druhů) a mléko, máslo,
džem, marmeláda, nutela, k tomu jsou připraveny opečené toasty ze světlého či tmavého toastového chleba.
Podává se džus a čaj, případně káva.
Oběd formou balíčku je přichystán hostitelskou rodinou před odchodem z domu. Balíček obsahuje vždy dva kusy
sendviče nebo obloženou housku či bulku, náplní může být např. sýr, salám, vajíčková či tuňáková pomazánka.
Dále  balíček  obsahuje  jeden  kus  ovoce,  jednu  sladkost,  malý  sáček  s  brambůrkami  nebo  jinými  slanými
pochutinami a lahvičku s nápojem (většinou voda nebo nějaký džus).
Večeře  v  hostitelské  rodině  bývá  shodná  s  tím,  co  jedí  sami  hostitelé.  Může  to  být  typické  místní  jídlo  (fish  and
chips, masová taštička nebo pečené maso se zeleninovou přílohou), často to mohou být těstoviny (špagety) nebo
pizza. Po večeři většinou následuje ještě dezert (jogurt, pudink nebo zmrzlina). K večeři se dává obyčejná voda, ale
je možno vždy poprosit o čaj nebo o kávu.

KAPESNÉ
 

Výše kapesného pro osobní potřebu je individuální, doporučujeme částku cca 10 GBP/den.
Orientační ceny: pohlednice 0,50 GBP, sendvič 2,50-3,50 GBP, lahev vody 1-2 GBP, suvenýrové publikace 2-5 GBP,
trička 5-10 GBP atd.

Peníze doporučujeme vyměnit již před cestou, neboť kurzy měn jsou výhodnější než v zahraničí. Platba v EUR
nebo v jiných měnách není ve Velké Británii možná.
Dále doporučujeme drobná eura na placené toalety (platí se 0,70 EUR) a menší hotovost v českých korunách na
nákup nápojů v autobusu.

VSTUPNÉ
 

Vstupy budou hrazeny průvodcem hromadně, aby se využilo skupinových slev.
Na vstupy doporučujeme částku 100 GBP. Tato částka by měla pokrýt vstupné do všech plánovaných atrakcí.
Ostatní atrakce se platí individuálně.
Uvedenou částku vybere průvodce od účastníků v autobusu již během cesty do Velké Británie.
 

Orientační výše vstupů (může se lišit od skutečnosti):
 

projížďka lodí po Temži £4,-
The Tower of London £12,50
katedrála St Paul´s v Londýně £7,70
Stonehenge zajištěn vstup zdarma
Old Sarum zajištěn vstup zdarma
katedrála v Salisbury £6,-
kolej Christ Church v Oxfordu £15,-
hrad Windsor Castle £14,-
muzeum voskových figurín Madame Tussauds £19,-
jízda na London Eye £15,-
jízdné v Londýně £4,70 (celodenní skupinová jízdenka)
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
 

Všichni účastníci jsou pojištěni u pojišťovny ČSOB na léčebné výlohy, úrazové připojištění, pojištění odpovědnosti za
škodu, pojištění zavazadel a pojištění storno poplatků poplatků (včetně případů onemocnění Covidem-19). Rozsah
pojištění uvádíme níže, pojistné podmínky najdete na www.protravel.cz nebo Vám je na vyžádání rádi poskytneme.

DOKLADY
 

Pro vstup do Velké Británie je zapotřebí mít s sebou platný cestovní pas. Platnost Vašeho cestovního
dokladu si před odjezdem prosím zkontrolujte, musí být platný alespoň po předpokládanou dobu pobytu mimo ČR.
Pro případ ztráty je vhodné mít s sebou kopii nebo vyfocenou identifikační stránku z cestovního dokladu v mobilním
telefonu.
Aktuální  informace  o  potřebných  cestovních  dokladech  naleznete  na  internetových  stránkách  Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Za platný cestovní doklad a dodržení podmínek vstupu do navštívených zemí nese zodpovědnost účastník zájezdu.
V případě,  že bude někomu z účastníků zájezdu odmítnut vstup na území některého státu,  nemůžeme nést
odpovědnost za jeho návrat, hradit náklady spojené s návratem nebo poskytovat náhradu za nevyužité služby.

Cizinci ze zemí mimo EU potřebují pro cestu do Velké Británie kromě svého platného cestovního pasu také
standardní turistické vízum.

PODMÍNKY PRO CESTOVÁNÍ - DŮLEŽITÉ!
 

PRAVIDLA VSTUPU DO VELKÉ BRITÁNIE
Cestující  z České republiky nemají  povinnost při  vstupu na území Velké Británie předkládat certifikát EU COVID o
očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu.

Přístup ke službám
Nevyžaduje se předložení potvrzení o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek
testu.

PRAVIDLA PRO TRANZIT NĚMECKEM, BELGIÍ A FRANCIÍ (platné k 7.6.2022)
Pro průjezd Německem a Belgií není vyžadováno žádné potvrzení o bezinfekčnosti. Pro průjezd Francií je třeba mít s
sebou a v případě potřeby předložit EU Covid certifikát, ten může být vydán v digitální nebo papírové formě. Musí
být  v  angličtině,  francouzštině,  italštině  nebo  španělštině.  Tento  certifikát  si  můžete  stáhnout  na
https://ocko.uzis.cz/.  Certifikát  osvědčuje:
a)  potvrzení  o  provedeném očkování  (2  týdny  po  druhé  vakcíně  Pfizer,  Moderna,  AstraZeneca  či  4  týdny  po
vakcíně Johnson & Johnson nebo 2 týdny po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19) - platnost
očkování je v případě dvou dávek max. 9 měsíců u dospělých osob; dvě dávky u osob do 18 let a tři dávky u
dospělých osob neomezeně
b) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů
od prvního pozitivního testu)
c) provedení negativního PCR testu/antigenního testu ne starší než 72/48 hodin před příjezdem. Doklad
o něm musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a
na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.

PRAVIDLA NÁVRATU DO ČR
Od  9.4.2022  není  při  návratu  ze  zahraničí  třeba  vyplňovat  Příjezdový  formulář  ani  předkládat  doklad  o
bezinfekčností.

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).
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CESTA
 

Cesta do Velké Británie a zpět i cestování mezi jednotlivými památkami je zajištěno zájezdovým autobusem
splňujícím všechny nezbytné normy (např. bezpečnostní pásy), vybaveným klimatizací, kávovarem, minibarem,
ledničkou, videem aj.

Je dobré být na cestu připraven, doporučujeme polštářky a deky, případně hudební přehrávače, knihy. Během
cesty bude podáván výklad a pouštěno video. Bezpečnostní a hygienické přestávky při přejezdech budou po cca
3,5-4 hodinách. Doporučujeme částku cca 5,- € na placené toalety.

ZAVAZADLA
 

Doporučujeme vzít si 2 zavazadla - menší příruční zavazadlo, které si účastník s sebou vezme do autobusu a na
trajekt, a velké zavazadlo, které bude uloženo v zavazadlovém prostoru autobusu.

Do příručního zavazadla doporučujeme si zabalit jídlo a nápoje na první dny zájezdu, základní hygienické potřeby
(večerní  a ranní  hygiena po cestě do Velké Británie a zpět probíhá na toaletách u čerpacích stanic nebo v
motorestech), pravidelně užívané léky, doklady, peníze, fotoaparát, deštník nebo pláštěnku a věci na dlouhou cestu
(polštářek, deku, hudební přehrávače, knihu nebo časopis).
Do velkého zavazadla doporučujeme zabalit vhodné oblečení (raději více tenkých vrstev), pyžamo a přezuvky do
rodiny, toaletní potřeby, ručník/osušku, adaptér, nabíječky, popř. dárek pro hostitelskou rodinu. K zavazadlům
uloženým v zavazadlovém prostoru autobusu budou mít účastníci přístup až při příjezdu na ubytování.

EUROTUNEL
 

20.06.2022 ET Calais - Folkestone délka jízdy: 35 min
24.06.2022 ET Folkestone - Calais délka jízdy: 35 min
 

Eurotunel je v současnosti nejrychlejší způsob pozemní dopravy mezi Francií a Velkou Británií. Jedná se o železniční
spojení mezi francouzským městem Calais a terminálem u anglického města Folkestone.
Od roku 1994 jsou v provozu dva souběžné tunely (a jeden evakuační pro pěší), ve kterých jezdí vlakové soupravy.
Délka trasy je cca 50 km, z toho 38 km je pod zemí. Vlaky tuto vzdálenost překonají za 35 minut. Maximální
rychlost je 140 km/h.
Po příjezdu do terminálu probíhá pasová a celní kontrola, následně autobus najíždí přímo dovnitř vlakové soupravy.
Autobus je uzavřen v jednom z vagonů, přičemž souprava je průchozí a v přední a zadní části vlaku jsou toalety.
Jinak jednotlivé vagony nemají žádné vybavení, doporučuje se tedy během jízdy zůstat v autobuse.
Po příjezdu do cílového terminálu autobus s pasažéry vyjíždí z vlakové soupravy a již bez kontroly pokračuje v
cestě.
 

PRŮVODKYNĚ TEREZA VRBOVÁ
 

Kontakt na průvodkyni obdržíte v autobusu během cesty do Velké Británie. Průvodkyně je pro
účastníky zájezdu k dispozici 24 hodin denně pro případ potřeby řešení jakýchkoliv potíží,
např. zabloudění během osobního volna apod.

Veškeré  nedostatky  či  stížnosti  prosíme řešte  hned  na  místě  s  průvodkyní,  při  zpětné
reklamaci už nemůžeme sjednat včasnou nápravu.
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ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE
 

Místní elektrická síť má obdobné parametry jako v ČR (230V, 50Hz), nicméně zásuvky mají jiný tvar, je proto
zapotřebí použít adaptéry (redukce). Zástrčky jsou tvořeny trojicí kolíků s obdélníkovým průřezem 4 x 6,5 mm pro
fázový a nulový kolík a 4 x 8 mm pro zemnicí kolík. Zemnicí kolík je o 5 mm delší a je kolmý ke dvěma zbývajícím
kolíkům. Zástrčky jsou vybaveny ochrannou pojistkou.

OBLEČENÍ
 

Doporučujeme mít s sebou raději více tenkých vrstev než jen jednu teplou bundu, pohodlné boty na celodenní
chození,  ev.  náhradní  boty  i  kalhoty.  Nezapomeňte  na  pyžamo,  spodní  prádlo,  přezůvky  na  ubytování.
Doporučujeme také pokrývku hlavy a pláštěnku nebo deštník, neboť počasí ve Velké Británii je nepředvídatelné.
Vhodný je batůžek na svačinu a osobní věci při delší procházce po městě či v přírodě.
Na cestu se hodí pohodlné kalhoty či legíny, triko a jedna vrstva na zapínání (mikina, bunda), teplejší ponožky.

KRÁDEŽE
 

Zloděje  najdete  všude,  kde se  sejde hodně lidí  a  oblíbenými  oběťmi  jsou právě lehce rozpoznatelní  turisté.
Nenechávejte volně ležet cennější věci bez dohledu, především v restauraci, kavárně či jiných frekventovaných
místech. V autobusu je ukládejte do uzamykatelného zavazadlového prostoru (na sedadlovou část se v případě
krádeže nevztahuje pojištění zavazadel).

HYGIENA
 

Během celého zájezdu prosíme dbejte na základní hygienická pravidla, chráníte tím sebe i své spolucestující:
myjte si ruce - pravidelně si myjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekci
dodržujte rozestupy - dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob
noste roušku - při pobytu v uzavřených prostorách s vyšší koncentrací osob je nejlepší prevencí rouška
plaťte kartou - pokud je to možné, dávejte přednost platbě kartou před hotovostí

MOBILNÍ APLIKACE
 

Připravili jsme pro Vás na cestu aplikaci s mnoha užitečnými informacemi o zájezdu, programu a navštívených
místech. Najdete v ní i fotosoutěž, velké množství kvízů a možnost vytvořit si ze zájezdu svůj deníček.

Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu, případně ji najdete v Google Play a App Store pod názvem Můj zájezd. Po
stažení do ní zadejte kód níže, kterým se Vám do aplikace nahraje obsah k Vašemu zájezdu.
 

Váš kód pro následné stažení obsahu pro váš zájezd je: 922-233
 

QR kód/odkaz pro Android
 

QR kód/odkaz pro iOS
 

BEZPEČNOST
 

vždy dodržujte pokyny vašich pedagogů a průvodce
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neoddělujte se od skupiny, držte se vždy pohromadě
během volna se pohybujte vždy alespoň ve dvojicích, nikdy nechoďte sami
mějte vždy u sebe své doklady, pojištění a telefon
dávejte si pozor na své věci, hlídejte si především doklady a peníze
nikdy nenechávejte svá zavazadla odložená bez dozoru
při přecházení silnic se dobře rozhlédněte, nejdřív doprava a pak doleva
pokud se ztratíte, kontaktujte nejbližšího policistu či navštivte policejní stanici
nedávejte se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich neberte
v případě nouze vždy volejte průvodci nebo vašim pedagogům
nebojte se průvodci svěřit s jakýmkoliv problémem

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

První pomoc
(záchranka, policie, hasiči)

112

Asistenční služba
(pojišťovna ČSOB)

+420 222 803 442

Pohotovostní telefon na CK +420 776 872 835

ADRESA NA ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD

Velvyslanectví ČR v Londýně
Embassy of the Czech Republic

26 Kensington Palace Gardens, London
(mapa, web)
Telefon +44 207 243 1115

Věříme, že Vám tyto informace usnadní přípravu Vaší cesty. Doufáme, že se Vám výlet s cestovní kanceláří PRO
TRAVEL bude líbit.  V případě jakýchkoliv  nejasností  či  dotazů neváhejte kontaktovat naši  kancelář  na adrese
uvedené v hlavičce.

S přáním krásných cestovních zážitků,

Štěpánka Lorencová
Štěpánka Lorencová - PRO TRAVEL CK
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CHECK-LIST PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU
 

platný pas
Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartička pojišťovny)
mobilní telefon, nabíječka, event. powerbanka, fotoaparát, kamera
aktivovaný roaming a dostatečný kredit pro volání v zahraničí
redukce do el. zásuvky pro Velkou Británii
hotovost: kapesné pro osobní potřebu a na vstupy, drobné mince na toalety - v SRN 0,7 EUR / použití WC, menší
českou hotovost na nápoje v autobusu
platební karta - pokud máte s sebou kartu, uložte si tel. kontakt na blokaci karty pro případ ztráty
příruční zavazadlo / batoh pro celodenní nošení
potraviny a pití  na první den/dny zájezdu - při pobytech ve městech vždy průvodce upozorní účastníky na
možnost dokoupení potravin
věci do autobusu na delší přejezdy - deka, polštářek, volnější oblečení, pantofle
sluneční brýle
pláštěnka/deštník
láhev na pití
dostatek teplého a nepromokavého oblečení - některé dny se kvůli povinné bezpečnostní přestávce před nebo
po nočním přejezdu pohybuje skupina až 10 hodin bez přístupu do autobusu, v Anglii doporučujeme vzhledem k
proměnlivosti počasí dostatek suchého oblečení na převlečení
kvalitní pevnou obuv na delší pěší přesuny, náhradní boty, přezůvky na ubytování
hygienické potřeby - ručník, kartáček a pasta na zuby, papírové kapesníky, náplast
osobní léky
psací potřeby, papír, zápisník
slovník - třeba formou aplikace v mobilu
věci pro zábavu - časopis, křížovky, knížka, mp3, sluchátka apod.
event. visačky a zámky na zavazadla, klíče k zámkům
drobný dárek pro hostitelskou rodinu

CO PONECHAT URČITĚ DOMA
 

alkohol a omamné látky
energetické nápoje
zbraně - nože (i kapesní a kuchyňské), nůžky, obranné spreje, boxery aj.
zvířata
POZOR! Držení zbraní, alkoholu nebo omamných látek je na zájezdu zakázáno!

MOBILNÍ TELEFON - DOPORUČENÍ
 

uložte si telefonní číslo na průvodce (bude Vám sděleno v autobuse)
uložte si telefonní číslo na naši nouzovou linku - +420 776 872 835
uložte si telefonní číslo na tísňovou linku první pomoc - 112
aktivujte si roaming pro volání v zahraničí
při rozchodech během zájezdu se ujistěte, že máte telefon zapnutý
snažte se udržovat telefon nabitý, především před celodenní návštěvou Londýna
ve Velké Británii je pro nabíjení baterie telefonu zapotřebí redukce/adaptér
pokud se ztratíte nebo budete mít jiný vážný problém, volejte průvodci/pedagogovi/naši nouzovou linku
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ROZSAH A LIMITY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

DOKLAD O POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE PRO TRAVEL PROTI ÚPADKU
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BANKOVKY
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PERLY JIŽNÍ ANGLIE 19.06. - 25.06.2022

1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
 

Odjíždět budeme od budovy školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a zastavovat
budeme jen na protažení a toalety.

2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
 

Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do Francie, abychom se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po
vylodění  v  Doveru  se  vydáme  severozápadním  směrem  do  Londýna,  kde  se  nejprve  projdeme  parkem  ve  čtvrti
Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník, který společně překročíme.
Poté se svezeme lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge. Prohlédneme si londýnský hrad Tower
of London, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je
domovem korunovačních klenotů. Poté se vydáme na procházku po finančním centru Londýna - oblasti The City. Podíváme
se na památník velkého požáru Londýna a najdeme místo, kde ničivý požár vypukl. Uvidíme centrální anglickou banku
Bank of England  i  královskou burzu Royal Exchange a po rušných ulicích City dojdeme k monumentální St Paul´s
Cathedral.  Během  prohlídky  vystoupáme  na  kopuli  katedrály,  odkud  se  naskýtá  překrásný  pohled  na  Londýn,  a
prohlédneme si i kryptu, ve které jsou pohřbeni mj. admirál Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. V podvečer
přejdeme Millennium Bridge a podíváme se ke galerii Tate Modern, odkud jsou pěkné výhledy zpět na čtvrť City. Večer
odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si.

3. DEN: BEACHY HEAD, BRIGHTON
 

Po snídani se vydáme na výlet po jižním pobřeží Anglie. Nejprve vyjedeme autobusem na nejvyšší bod útesů Beachy
Head, odkud vyrazíme na procházku podél moře. Budeme procházet po hraně křídových útesů, které spadají do moře z
výšky až 170 metrů, a budou se nám otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Dojdeme do
Birling Gap, kde je přístup k moři i malé, ale zajímavé muzeum. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton.
Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo a uděláme si procházku po městě kolem královského
paláce Royal Pavilion a oblastí úzkých uliček The Lanes. V podvečer se zastavíme u atrakce, tzv. i360, velké vyhlídkové
věže ve tvaru létajícího talíře. Absolvujeme vyhlídkový let a pokocháme se výhledy z výšky až 138 metrů. Večer se vrátíme
na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

4. DEN: STONEHENGE, OLD SARUM, SALISBURY
 

Po snídani přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se
do nového návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i
samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Pak se se krátce zastavíme v místě, kde se nacházelo první město v
oblasti Old Sarum s krásnou vyhlídkou do kraji i na Salisbury. Odpoledne strávíme v historickém městě Salisbury, kde
navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod
z r. 1215. Večer se vrátíme do hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích.

5. DEN: OXFORD, WINDSOR CASTLE
 

Po snídani přejedeme do centra slavného univerzitního města Oxford. Projdeme se ulicí High Street, kolem kostela St.
Mary  the  Virgin,  slavné  knihovny  Bodleian  Library,  pozoruhodné  knihovny  Radcliffe  Camera,  divadla  Sheldonian
Theatre, kolem mnoha kolejí a jiných zajímavostí. Dojdeme až ke koleji Christ Church College, kterou si prohlédneme a
podíváme  se  do  míst,  kde  se  také  filmovaly  scény  pro  filmy  o  Harry  Potterovi.  Odpoledne  navštívíme  Windsor  Castle,
největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím
úžasných exponátů (kulka, která zabila admirála Nelsona, Podvazkový řád, slavné portréty členů královské rodiny aj.),
pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o
anglickou konverzaci.

6. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
 

Poslední  den  v  Anglii  vyrazíme  opět  do  centra  Londýna,  kde  navštívíme  slavné  muzeum  voskových  figurín  Madame
Tussauds.  Nesmíme zapomenout fotoaparát, abychom se mohli vyfotit se svými idoly. Metrem přejedeme do oblasti
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Westminsteru. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. V
podvečer  si  případní  zájemci  budou moci  prohlédnout  Londýn z  výšky  během jízdy  na  London Eye.  Odpoledne si
nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do
přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.

7. DEN: NÁVRAT DO ČR
 

Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole
přijedeme v odpoledních hodinách.
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