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PAŘÍŽ - JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE – LONDÝN 6 dní / 6800,- Kč/ 280€/ os. 

 
1. den  odjezd v pozdních odpoledních hodinách, cesta přes Německo do Velké Británie  
 
2. den   v ranních hodinách příjezd do Paříže – návštěva Eiffelovy věže, procházka po 

Place de la Concord k Louvre, návštěva, Notre-Dame, Latinská čtvrť; ubytování v 
hotelu F1. 

  
3. den v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Návštěva 

přímořských lázní Brighton, prohlídka Royal Pavilion, pobřeží a zábavné molo 
Palace Pier, uličky The Lanes, Sea Life Centre, po dohodě možný „shopping“. 
Dále výlet do Eastbourne, prohlídka města, v případě příznivého počasí vyjížďka 
loďkou k majáku Beachy Head, útesy Seven Sisters, dle času návštěva muzea 
obchodů How we lived then. Dle času možná návštěva hradu Lewes a domu 
manželky Jindřicha VIII. Anny de Cleves  
19:00 - 20.00 sraz s rodinami, večeře 

 

4. den Výlet do Portsmouth, námořní muzeum – show ukazující slavnou bitvu u 
Trafalgaru a vůbec život admirála Nelsona, (prohlídka bitevních lodí HMS Victory, 
HMS Warrior, HMS Marry Rose). Návrat do Worthing, prohlídka města, nákup 
dárků, suvenýrů 

 18:30 návrat do rodin, večeře 
 
5. den  7:00 hod. odjezd do Londýna na celodenní výlet: procházka Londýnem kolem 

nejvýznamnějších míst:  Westminster Abbey, Houses of Parliament, přes Horse 
Guards k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Covent  
Garden. Cesta metrem/vlakem na Greenwich, kde na skupinu bude čekat 
autobus. Večer přejezd do přístavu Dover do Calais, noční průjezd Evropou. 

 
6. den   zpáteční cesta do České Republiky, příjezd v odpoledních hodinách  
 
Program se řídí dle průvodkyně, přání klientů a aktuálního počasí v místě pobytu, průvodkyně/průvodce má 
oprávnění program upravit dle potřeb skupiny!  
 

V CENĚ: doprava zahraničním autobusem, doprava Calais-Dover a zpět, ubytování v hostelu, v hostitelských 
rodinách s plnou penzí (kontinentální snídaně, oběd formou balíčku, večeře) ubytování po 2-4 studentech v 
jedné rodině, průvodce CK (tzv.group leader) po celou dobu pobytu i cesty, pojištění léčebných výloh, osobní 
odpovědnosti a pojištění CK proti úpadku. 
 
V ceně není zahrnuto 20€ a 30 liber na vstupy. 
 
 


