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TERMÍN ZÁJEZDU:  3. – 9. 3. 2018  (7 dní, so-pá) 

                                    CENA ZÁJEZDU:       8. 690,- Kč   (44 studentů + 3-4 učitelé) 

Program zájezdu:                                                       8. 990,- Kč   (40 studentů + 3-4 učitelé) 
 
1.den :  K večeru odjezd z Hradce Králové a Ostrova. Dále přes Německo do Belgie – 

 

2.den : Ráno příjezd do BRUSELU - hlavního města Belgie – celodenní prohlídka: náměstí Grand Place, radnice, Královský dvůr, katedrála 
sv. Michala a sv. Guduly (brabantská gotika), Manneken-Pis (čůrající chlapeček – symbol města), Jeanneke-Pis (čůrající holčička), 
královská knihovna (nachází se v ní cca 2 mil. knih a množství rukopisů), Palais de la Dynastie, Palais des Académies – sídlo královské 
akademie, Palais de la Nation (sídlo parlamentu a několika ministerstev). Přejezd a dle zájmu prohlídka Mini – Europe na okraji Bruselu – 
modely typických a nejvýznamnějších budov evropských států v měřítku 1:25. Dále navštívíme nedaleké a světoznámé Atomium, symbol 
EXPA 1958. V případě zájmu a časové možnosti procházka parkem k čínskému pavilónu, k pagodě a do zahrad japonské věže. 
K večeru odjezd na ubytování do hotelu Formule 1 v Dunkerque. 

 

3. den: Ráno odjezd na tunel z Francie do Anglie.  
Po vylodění přejezd do centra  LONDÝNA  a pěší procházka po trase: 

 London Eye - pro zájemce projížďka na obřím kole 

 k budově Parlamentu a Big Benu po Westminster Bridge  

 Westminster Abbey – korunovační kostel, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti  
    do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny  

  Whitehall (vládní ulice), zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, 

 Horse Guards (výměna stráží na koni)  

 Trafalgar Square – se  sloupem na paměť vítězství  admirála Nelsona nad  Španěly v bitvě u Trafalgaru, výhled na budovu Nár. 
galerie 

 Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, 
pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce,  

  Piccadilly Circus – jedno z nejoblíbenějších a nejznámějších náměstí v L. s velkými světelnými reklamami 

 Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem 
uvidíte sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce 

 James´s Park – jeden z nejstarších parků v Londýně 

 Přejezd místní dopravou,  návštěva fotbalového stadionu Chelsea Stadium 
 K večeru odjezd na ubytování do rodin ve Stratfordu upon Avon, večeře, nocleh. 

 

3. den: Po snídani přejezd do městečka MALVERN u WORCESTERU  - návštěva továrny na výrobu automobilů značky MORGAN (od 9.30, 
souběžně 3 skupiny, cca 2 hod.). Firma Morgan Motor Company oslavila v roce 2009 svoje Století. Po první stovce let zůstává nezávislou, 
inovativní a zcela britskou automobilkou, která má obchodní úspěchy. Na její automobily se po objednávce čeká. Podle úsloví společnosti 
je snazší manévrovat s malým sportovním člunem než s velkým supertankerem, a proto vše přežili. Prohlídka továrny s výkladem místního 
průvodce (překládá průvodce CK Boca).   
Odpoledne návštěva největšího a nejlepšího muzea motocyklů na světě: The National Motorcycle Museum v Birminghamu.   Přejezd do 
prohlídku STRATFORD-UPON-AVON, procházka malebným městečkem, které je jedním z nejslavnějších anglických měst. Jeho kořeny 
sahají do doby Římanů, ale vzhledem dnes představuje nevelké tudorovské město s hrázděnou architekturou a klidnými chodníčky podél 
stromy porostlého břehu řeky Avon a kolem rodného domu W.Shakespeara . Návrat do rodin ve Stratfordu upon Avon, večeře, nocleh. 

 

4. den: Po snídani přejezd do BIRMINGHAMU – návštěva továrny na výrobu automobilů značky JAGUAR, jejíž součástí je i krátký film a 
prohlídka s průvodcem (překládá průvodce CK Boca). Uvidíte zde, jaká péče a pozornost se věnuje každému jednotlivému modelu těchto 
aut. Budete mít možnost uvidět a posoudit s jakou zručností a odborností se postupuje při jejich výrobě.  
Po prohlídce přejezd a návštěva BLACK COUNTRY LIVING MUSEUM (cca 29 km od továrny Jaguar) – návštěva skanzenu, který 
dokumentuje život v Anglii během průmyslové revoluce. K vidění jsou zde významné historické stavby, vesnické stavby, uhelné doly, parní 
stroje, dopravní prostředky a další. Věkové omezení neplatí, bez ohledu na Váš věk se nebudete nudit. Celá vesnice byla vytvořena 
z původních cihel, budete se moci svézt historickým patrovým autobusem, uvidíte, jak se vyráběl chléb, sladkosti, řetězy, hřebíky a další. 
Budete se moci podívat do podzemních šachet a dozvědět se o těžké práci horníků. Uvidíte také, jakými hrami se bavily děti v  této době. 
Během celého pobytu Vás bude doprovázet krojovaný personál, abyste si připadali jako na cestě do historie. Budete se moci občerstvit ve 
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výborném obchodě na fish and chips. Později odpoledne přejezd do centra BIRMINGHAMU – osobní volno na drobné nákupy, možnost 
zastávky busu u OD Primark na předměstí Birminghamu. Návrat do rodin ve Stratfordu upon Avon, večeře, nocleh.  

 

6. den: Po snídani odjezd na prohlídku  Royal Air Force Museum London (vstupné zdarma) se nachází na londýnském historickém letišti 
Hendon aerodrome v Colindale (cca 10 km od centra Londýna, stanice metra Colindale,  založeno 1972). V muzeu se nachází světová 
sbírka letadel, leteckých artefaktů a suvenýrů. K vidění je více než 100 letadel. Sbírka zahrnuje nejen staré modely letadel, ale i moderní 
trysková a vojenská letadla. Muzeum nabízí interaktivní i zábavné aktivity, 3D kino nebo zvukovou a světelnou show Our Finest Hour. Pro 
děti je k dispozici galerie vytvořená speciálně pro malé vzduchoplavce. Muzeum návštěvníkům nabízí i expozici první světové války 
v ovzduší First World War in the Air. Zdejší model F-35 Joint Strike Fighter jet v životní velikosti nikde jinde na světě nenajdete. Vedle 
početných stálých výstav jsou k dispozici i výstavy dočasné. Nechybí ani hala, kde se návštěvníci dozví o historii bitvy o Británii Battle of 
Britain.V muzeu se nachází dva letové simulátory – v galerii Milestones of Flight Gallerry a druhý v hangáru Historic Hangars. Každá 
jízda trvá 4 minuty a je zpoplatněna. Simulátor Black Hawk Simulator má kapacitu až 8 osob a na výběr je z několika jízd (např. Red 
Arrows). Simulátor Historic Hangars Simulator pojme až 12 osob a stejně tak nabízí na výběr několik jízd. 

Kolem poledne odjezd  do LONDÝNA.: 
- katedrála  Sv. Pavla  - nejvyšší kopulovitá stavba v Londýně,  autor Ch.Wren, sarkofágy významných osobností VB 
- Monument  -  památník stojící nedaleko ulice Pudding Lane, kde 2. září 1666 vypukl velký požár Londýna, který zničil velkou část města. 
Navrhl jej sir Christopher Wren (který navrhl většinu kostelů v Londýně po velkém požáru 1666) na památku Velkého požáru 
- Tower of London (dle zájmu prohlídka hradu a královské klenotnice) - pevnost, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti 
bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. V klenotnici Jewel House jsou vystaveny nádherné královské 
korunovační klenoty, dokumentující historii a bohatství Velké Británie 
- Tower Bridge - neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu z r. 1894 (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb 
Londýna. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu 
Později odpoledne přejezd lodí od Toweru do GREENWICH - Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). 
Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. 
Procházka parkem, kolem nově opravené  Cutty Sark (kliper, který vozil čaj z Číny do Anglie), Námořního muzea k Old Royal Observatory 
k místu, kudy prochází nultý poledník.  Vyhlídka na Docklands a jednu z nejvyšších budov v Londýně, Canary Wharf (235 m), procházka 
parkem k busu. Možnost drobných nákupů na cestu (potraviny a další). 
V nočních hodinách odjezd na trajekt z Anglie do Francie. 

 

7. den: Přejezd přes Francii, Belgii a Německo. Předpokládaný příjezd do ČR v odpoledních až večerních (dle dopravní situace). 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* dopravu zájezdovým  autobusem 
* 1 x tunel, 1 x trajekt 
* 1 x ubytování v hotelu Formule 1 ve třílůžkových pojích (společné sociální zařízení) 
* 3 x ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku) 
* kvalifikovaného průvodce CK 
* mapky a informační materiály 
* DPH 
* zákonné pojištění CK 

 

Cena nezahrnuje:  
* komplexní cest. pojištění vč. pojištění léčeb. výloh v zahraničí a storna z důvodu nemoci (za příplatek)- CK BOCA doporučuje za příplatek 
* vstupné a místní doprava 
* kapesné 
 

Fakultativně (za příplatek):  

 komplexní cest. pojištění: 34 Kč/os./den, tj. 238,- Kč/os./pobyt. 

 Stadion Chealsea: 500 Kč 

 loď Tower – Greenwich: 120,- Kč 

 Továrna Morgan: 400 Kč 

 Továrna Jaguár: 540 Kč 

 London Eye: 370 Kč 

 Tover of London (educational visit): 270 Kč 

 

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 40 studentů a 3-4 učitelů (pedag. dozor). Cena byla kalkulována dle kurzu ČNB ke dni 27.9.2017 
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Orientační výše vstupů v GBP, EUR, ev.v Kč (při nutné platbě předem):  
 Jedná se o ceny r. 2017 (aktualizované ceny budou uvedeny v pokynech na cestu cca 2-4 týdny před odjezdem na zájezd) 

 

                                                                                                                                                            dospělí                           studenti (16-25 let)             

BRUSEL Mini-Europe (skupina 20 a více osob) 12,20 EUR 12,20 EUR  

Atomium (skupina 20 a více osob) 7,- EUR 6,- EUR  
                        
 

                                                                                                                                                                 dospělí                  studenti (16-25 let)           

LONDON stadion Chelsea (nutná platba předem) 670 Kč                                  500 Kč 

Tower of London – educational visit(nutná platba předem 
(skupina 15 a více osob na místě) 

Zdarma ped.dopr. 
19,80 GBP 

270 Kč 
15,30 GBP 

 

loď Tower – Greenwich (výhodná platba předem v Kč) 260 Kč           120,00 Kč  

London Eye (zvýhodněná cena při platbě předem v Kč) 650 Kč 370 Kč  

 Royal Airforce Museum Colindale zdarma zdarma  

 Jízdné místní dopravou  8,- 8,-  

MALVERN továrna Morgan (nutná platba předem v Kč) 400,-   Kč                                    

BIRMINGHAM The National Motorcycle Museum 8,95 GBP 8,95 GBP  

továrna Jaguar (nutná platba předem v Kč) 540,- Kč 

Black Country Living Museum 14,- GBP 11,- GBP   

              
 


