
DDDOOO   VVVEEELLLKKKÉÉÉ   BBBRRRIIITTTÁÁÁNNNIIIEEE   
„„„JJJIIIŽŽŽNNNÍÍÍ   AAANNNGGGLLLIIIEEE   AAA   LLLOOONNNDDDÝÝÝNNN“““   

sss   BBBOOOHHHEEEMMMIIIAAA   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTEEEMMM   
TTTEEERRRMMMÍÍÍNNN:::   111333...444...   –––   111999...444...222000000444 

 
 

1. den   v odpoledních hodinách přistavení autobusu na Vámi určené místo do Prahy, odjezd na  
hraniční přechod,  tranzit SRN, Lucembursko , Belgie, Francie 

 

2. den    cca v 7.00 hod. Eurotunel Calais – Folkestone 
            Londýn – Greenwich-Cutty Sark, Gipsy Moth, Queen’s House, Royal 

Naval College, National Maritime Museum, Old Royal Observatory, City 
of London – Tower of London, Tower Bridge, Doky Sv. Kateřiny, Křižník 
Belfast, Monument, Katedrála Sv. Pavla, Shakespeare Globe   

                    - v cca. 18:30 hod. setkání s hostitelskými rodinami v Hastings  
                            

3. den Hastings – prohlídka starého města  - Old Town, Pašeráckých 
jeskyní a Sea Life Centre 

          Battle – místo důležité bitvy r. 1066 – Bitva u Hastings, procházka v okolí 
opatství, možnost návštěvy muzea Yesterday´s World – výstava života a obchůdků z minulého 
století  

          - ubytování v rodinách v Hastings 
 

4. den  Rye – prohlídka historického městečka s dlážděnými uličkami  
Leeds Castle – návštěva nejkrásnějšího vodního hradu Anglie, zahrady a park, muzeum psích 
obojků, ptačí voliéry, přírodní bludiště 

                          Bodiam Castle – zastávka u pohádkového vodního hradu, kde byl natáčen Robin Hood 
- ubytování v rodinách v Hastings 

 

5. den  Eastbourne - bývalá rybářská vesnička. Od 1. poloviny 19. stol. se  měnila na přepychové 
přímořské lázně. Podél mořské promenády stojí luxusní domy a hotely. V Eastbourne můžeme 
mimo krásné architektury najít také golfová hřiště, mnoho tenisových kurtů a přes sto let 
starou divadelní arénu. Možnost návštěvy plaveckého areálu. 
Křídové útesy bílá skaliska, nejznámější jsou vápencové skály Seven Sisters v turistickém 
centru Beachy Head s dlouhými turistickými trasami podél pobřeží 

  Brighton - přímořské město, podmořská akvária - Sea Life Centre, přístavní molo se spoustou 
atrakcí, Královský pavilon, The Lanes-bludiště uliček s převážně zlatnickými obchůdky 

  - Ubytování v rodinách v Hastings 
  

6. den   cca v 7.30 hod.odjezd na celodenní prohlídku hlavního města 
                        Londýn – Westminster Abbey, The Houses of Parliament, Whitehall, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square   
                          

7. den   návrat do Prahy v cca 15:00 
                  

CENA:   7.590Kč / os. st. 18ti let  
       

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací, trajekt nebo Eurotunel, 4 noci 
ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí, průvodce, kompletní pojištění včetně 
léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna 
 
CENA NEZAHRNUJE: vstupné ( ca 25-30GBP ) a kapesné ( doporučujeme ca 15GBP) 

 
 
 
 



 
 
 

KRISTOF 
Moskevská 28, 460 01 Liberec 1   Záhřebská 50, 120 00 Praha 2 

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241 


