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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD  

POBŘEŽÍM JIŽNÍ 
ANGLIE PRO ZŠ 
KOUZELNÁ CESTA PODÉL 
MOŘE 
PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den  odjezd od školy do francouzského přístavu Calais 
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, cesta 

kolem „Long Man of Wilmington” (známá figura 
mýtického strážce zobrazená na kopcích poblíž 
Eastbourne), příjezd do Brightonu – procházka po 
přímořské promenádě a molu Brighton Pier zasahujícím 
512 m do moře, návštěva podmořského akvária Sea Life 
Centre (mořští koníci, žraloci aj.), piknik v královských 
zahradách, návštěva exotického královského paláce 
Royal Pavilion, procházka historickým centrem „The 
Lanes“, možnost návštěvy British Airways i360 (162 m 
vysoká otáčivá rozhledna), odpočinek na pláži, ve večerních 
hodinách ubytování v rodinách v Brightonu a okolí 

3. den  celodenní výlet – Seven Sisters a Hastings 
dopoledne: zastávka na křídových útesech Seven Sisters 
a Beachy Head, které jsou součástí národního parku South 
Downs, projížďka lázeňským městečkem Eastbourne 
odpoledne: prohlídka přímořského letoviska Hastings –
návštěva Smugglers Adventure (poutavá prohlídka 
pašeráckých jeskyní) a zříceniny Hastings Castle, dle 
zájmu a časových možností jízda viktoriánskou lanovou 
dráhou East Hill Cliff Railway, Old Town, fishmarket, Net 
Shops, odpočinek na pláži, drobné nákupy, návrat do rodin 

4. den   celodenní výlet – Isle of Wight a NP New Forest 
prohlídka přístavu v Southamptonu, odkud vypluly do 
Ameriky slavné lodě Mayflower (1620) a Titanic (1912), 
plavba trajektem na Isle of Wight (autobus CK zůstává 
v přístavu) – návštěva Osborne House (oblíbené sídlo 
královny Viktorie a prince Alberta), návrat trajektem do 
Southamptonu, vyhlídková jízda národním parkem New 
Forest – okouzlující krajina s divokými poníky a daňky, 
zastávka v půvabné vesničce Lyndhurst, návrat do rodin 

5. den  celodenní návštěva Portsmouth 
prohlídka historického námořního přístavu, místa 
narození Ch. Dickense a pobytu A. C. Doyla, který 
právě zde dal světu Sherlocka Holmese – návštěva 
slavné lodě Victory admirála Nelsona, lodě Warrior, 
atrakce Action Stations a Royal Naval Museum, 
okružní plavba přístavem, procházka po pobřeží, 
možnost návštěvy Spinnaker Tower (170 m vysoká 
vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty) nebo Blue Reef 
Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel aj.), 
večer odjezd zpět do České republiky 

6. den  příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních 
hodinách 

 
 
 

 
 
CENA ZÁJEZDU KČ 9 490,- ZAHRNUJE: 

• 3x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu 

• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 

• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt) 

• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) zahrnující 
události spojené s covid-19 

• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky 

• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné. 

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV  

číslo programu školní rok termín 

23011c 2022/2023             květen 2023 


