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Fraaram záiezdu:
7. den NE 8. 77.: Před polednem odjezd z Třebechovic p, o. (odjezd od Školy TRlVls) směr Praha, Plzeň, Rozvadov a dóle

přes Německo do Francie. Noční přejezd.

2. den Po 9. 71.: Ráno příjezd do Calais, přejezd trajektem/tune§ern do aaverwfFalkestone,

Katedróla sv. pdvla - je nejvyšší kopulovitou stavbou v Londýně, 3, na světě,

outor christopher Wren, sarkofógy význaffich osobností Velké Britónie. Monument - Pamótník stojící nedaleko ulice

Pudding Lane, kde 2. zóří 1666 vypukl velký požór Londýna, který zniČit velkou Část města. Navrhl jej sir Christopher Wren

na pamótku Vetkého požóru. Dle zójmu vyitup na vyh!ídku Monimentu. Tower of Londan - Prohtídka Pevnosti, jejíŽ stavbu

zahájil vitém Dobyvatel. v žatářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysot<ých Šlechticů a konaly se zde Četné popravy'

Zajímavó je prohtídka krótovských korunovačních klenotů v poktadnici lewel House - dokumentují historii a bohatství Velké

Britónie. Tower Bridge _ neogotické věže skrývají mechonismus na zvedóní mostu (na ProPtutí velkÝch lodÍ), jedna

z typických staveb Londýna. Most navrh! architekt sir Horace Jones a byl dokonČen v roce 7894, VěŽe tvoří ocelovó kostra

v kamenném ptóšti a spojují je dvě tóvky. l)vnitř dnes sídtí Tower Bridge Experience s výstavou oŽivující historii mostu' Dle

zójmu prohtídka todi HMS BeÍfast _ křižník Krótovského námořnictvo i z ,r. války, který byt v r, 196j vyřazen a dnes slouŽÍ

jako muzeum. Krótký odpočinek v St. Catharine,s Docks _ starý dok, který byt v 70, letech 20, stol, renovován,

odpoledne vútet to,dí od Tower Fier do GREENWICH. Angtososové nozvali tuto osadu roku 980 ,,grone wic" (zetenó vesnice)'

Světoznómou se stala díky tomu, že jí prochózí nuttý potedník nesoucístejné jméno. Narodit se zde také slavný králJindřich

VItl, prochózka parkem, kolem otd Royat observatory a nultého poledníku, prochózka městeČkem, NÓvŠtěva NEtional

Mlaritime Museum. kvečeru odjezd na nocleh do rodin, veěeře.

3. den úr n. 77.: DopoLEDNE tAzyKOlťÝ KuRz ANGlIďruy,

oDpaLEDNE: BR.GHT,N _ přímořské, urrnrpe ,ert"čko, prohlídka. přepychový palóc v orientálním stYtu Revql jgvilian '

návštěva. Dům nechat přestavět na Palác princ z Walesu, později usedl na trŮn jako Jiří lV. Úpravy palóce byly dokonČeny

v roce 7822 a exteriér zůstat prakticky nezměněný až do dnešnici anů. v roce 7850 královna victorie prodala pavilon městu'

Procházka po Palace Fier _ typické, pozdně viktoriónské molo z roku 7899 dnes lóká nóvŠtěvníky pasóŽemi se zábavními

podniky. v příp. zójmu ndvštěva Sea Life Centre - jedna z nejtepších výstav podmořského Života svého druhu' oblíbenó

atrokce. Bývatý zvěřinec z roku 1872 by! v roce 7929 upravrn ,á ,ikrórium. Uvidíte zde ŽralokY a datŠÍ mořské ŽivoČichY Žijíci

v britských vodóch, nebo volno k nókupům. Mezi povilonem a nábřeŽÍm najdete mnoho Úzkých utiČek s PěŠÍmi zónamt

znómé jako Lanes _ jódro staré rybóřské vesničky, z níž se vyvinul Brighton,

K večeru odjezd na nocleh do rodin, večeře,



5T 77. 71.: DaPaLEDNE lAzYKaVÍ KuRz ANGLIČI,INY,
DOPOLEDNE: odjezd do HASTINGS - prohlídka přímořského města, které v minulosti nóleŽelo k prvním přístavŮm zvaným

0tilat ports. přístav stále působí jako rybářský přístav. Město charakterizují unikótní vysoká dřevěná skladiŠtě, v nichŽ jiŽ

agNstaletí rybóři uchovóvají sítě. V 79, stotetí bylo západně od starého města vybudovóno přímořské rekreaČní středisko a- 
wzké utičky staré rybóřské čtvrti, hrózděné domy, obchody a útulné hospŮdky zŮstaly nedotČeny. Zastóvka u Battle

lbb,g (cca 10 km od Hastings) _ na místě svého velkého vítězství jej zbudoval Vilém Dobyvatel, Hlavní oltóř Údajně nechal

44Sf;tavit přesně tam, kde padt Harold. opatství však bylo zničeno během rušení klóŠterŮ. Tuto udólost PřiPomínó cestiČka

ta lem skutečného bitevního pole.

?růjezd kolem Seven Sisters d Beachv Head - dte časových možností zastóvka na jednom z nejkrásnějŠÍch míst na jiŽním
'? 

obřeží, kde moře z vápencových masivů vytvořilo celou řadu vetkalepých útesů. NejpŮsobivějŠÍ z nich je cca 200 m vYsoký

.lrcachy Head (pochózí z francouzského beau chef, tj. krósný mys), pod kterým stojí maják. Na zópad od tohoto mYslu uvidíte

datší méně výrazné útesy, znómé jako Seven Sisters (Sedm sester). Park, po němŽ jsou PojmenovánY. skýtó jednY

z nejkrásnějších procházek z celého hrabství - buď po útesech, nebo v údolí kolem řeky Cuckmere. V PříPadě Pěkného PoČasí

aoporucuJeme pest prochúzku. odjezd zpět to Worthingu. Po cestě prŮjezd kolem "Long Man" - známé PostavY muŽe

zobrazeného na kopcích poblíž Eastburne.
K večeru návrat do rodin, večeře.

5. den Ú tz. 17.: DopoLEDNE JAzyKovÝ KuRz ANGuťÍNV.
1DP)LEDNE: odjezd do CANTERBURY - prohlídka Canterburské kgtedróly, kteró hrálo v dějinóch Anglie velkou roli a

postupně se stala střediskem nóboženství v Anglii. Po smrti TomóŠ Becketa se stalo CanterburY Poutním místem, kam

přichózeti poutníci z Londýna a okolí uctít jeho pamótku. Geoffrey Chaucer, velký anglický bósník, PoPsal PříběhY těchto

poutníků ve své knize Canterburské povídky, V současné době je možné navštívit audiovizuólní program na toto téma Pod
nózvem " Conterbury Tales" - možnost prohtídky objektu. Procházka městeČkem, moŽnost nákuPŮ.

V případě času q zójmu skupiny při cestě zpět zastóvka v &ATEMANS - domov nositele Nobelovy cenY sPisovatele a

novináře Rudyarda Kiplinga, ktery zde žil od roku 7902 do své smrti v roce 7936. U tohoto domu, který v 1-7. století Postavil
uprostřed krósných zahrad místní kovolijec, stojí i vodní mlýn upravený Kiplingem na výrobu elektrického Proudu, DŮm

samotný je uvnitř zařízen tak, jak ho tu zanechal, s dopisy, prvními vydóními jeho knih a s vystavenými vzPomínkami z cest.

Vedte domu je v garáži zaparkovaný poslední Kiplingův Rolls Royce, jeden z mnoha, které za svého Života vlastnil, i kdYŽ on

sóm ve skutečnosti nikdy neřídit a měl osobního šoféra. Nóvrat do WORTH\NGU , krátkó prochózka městem,

K večeru odjezd na nocleh do rodin, večeře.

6. den PÁ B. 77.: Ráno po snídani odjezd do centra LaNDÝNA. PěŠÍ prochózka kolem budovy Parlamentu, Big Benu

a k Westminster Bridge, kolem korunovačního kosteta Westminster Abbey, kde jsou také pochovóni téměř vŠichni angliČtí

panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny přísluŠníkŮ królovské rodinY. Projdeme Po
parliament Square a po vlódní ulici Whitehall, zlstóvka u Downing Street, kde v ČÍste 10 Úřaduje a bYdlí anglický

ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stróŽÍ na koni. Dále Přes St. lames's Pqrk

k Buckinghamskému paláci, kde bydlí królovskó rodina. Její přítomnosť se oznomuje vyvěŠením královské standartY. Před

palácem drží stráž krótovskó garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, kteró jako první královna obývala Pokoje

palóce. Dle časových možností procházka kolem Buckinghamského paláce v době střídóní strúŽÍ, abYste si mohli uŽÍt tuto

zajímavou turistickou atrakci (střídóní stráží začínó v 71.30 hod.). Dáte na Trafalgar Square se slouPem na Paměť vítězství

admirúla Nelsona nod španělskými a francouzskými vojsky v bitvě u Trafalgaru. Výhled na National GallerY (Národní

galerie). Dáte 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 náměstítypické svými obrovskými světelnými reklamami.
prochózka přes čínskou čtvď sotlo, kteró je proslovenó množstvím obchodŮ a restaurací s rŮznými sPecialitami.

Nóvštěva Britského muzea - prohlídka některých z jeho rozsáhtých sbírek (např. egyptské mumie, sbírkY ze starého Řecka Či

Říma a další).
později odpoledne přechod na Covent Garden - bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchŮdkŮ, trŽnice a oblíbené

místo mladých umětců - kouzetníků, pouličních akrobotů a hudebníkŮ, kteří baví chodce, moŽnost drobných nÓkuPŮ.

Možnost núkupu potravin na cestu v Tescu na Covent Garden. Na zóvěr dne projíŽďka na obřím kole Landan Eve, odkud

uvidíte místa, která jste během svého pobytu v Londýně navštíviti. Odjezd do Doveru. ťesťo ťra3'e&tem/tunelem z Angíie da

Franďe"

7. den so 74, 77.: průjezd přes Francii, Belgii o Německo. Nóvrat do Třebechovic pod Orebem ke Škole TRlVlS v odPoledních

hodinóch.

Cena zahrnuie:
- d"pr"r, dólkovým luxusním autobusem (WC, TV, DVD, možnost občerstvenÍ během cesty) - odjezd/nóvrat: budova školY
* 2 x trajekt / Eurotunnel


