
 

 
 

 

číslo programu 

1615b 

školní rok 

2014/2015 

termín 

25. 4. – 1. 5. 2015 

Námořní výprava do Portsmouth 

_____________________________________________________________ 

Program zájezdu: 
1. den odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais 

 

2. den  příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Portsmouth – v minulosti rušný námořní přístav, místo narození spisovatele 

Charlese Dickense a také místo pobytu spisovatele A. C. Doyla, který právě zde dal světu Sherlocka Holmese, návštěva slavné lodě 

Victory admirála Nelsona – 5 palub se 100 děly (alternativně: návštěva lodě Mary Rose krále Jindřicha VII.), lodě Warrior, okružní 

jízda přístavem, atrakce Action Stations a Royal Naval Museum, dále lze dle zájmu a časových možností navštívit Spinnaker Tower 

(170 m vysoká vyhlídková věž ve tvaru lodní plachty), nebo Blue Reef Aquarium (mořští koníci, žraloci, podmořský tunel) případně 

návštěva stadionu FC Portsmouth, ve večerních hodinách ubytování v rodinách Gosportu (předměstí Portsmouth) 

3. den celodenní výlet – Old Sarum – místo původního osídlení, ze kterého ve 13. století vzniklo Salisbury, cestou projížďka kolem nejstarší 

prehistorické památky Stonehenge, návštěva Salisbury – katedrála s nejvyšší věží, je zde vystavena Magna Charta, návštěva historicky 

významného města Winchester s nejstarší katedrálou, kulatý stůl krále Artuše v Great Hall, návrat do rodin 

4. den celodenní výlet – zastávka v přístavním městě Southampton, procházka přístavem, odkud v r. 1620 vyplula do Ameriky Mayflower a r. 

1912 poprvé vyplul Titanic, odtud trajektem na ostrov Isle of Wight (autobus CK zůstává v Southamptonu), návštěva Osborne House –

 oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta, prohlídka rezidence s původním zařízením a zahrad (dle zájmu možnost dopravy z/do 

přístavu místním autobusem), návrat do Southamptonu, průjezd oblastí NP New Forest (žijí zde divocí poníci, daňci), přes malebnou 

vesničku Lyndhurst zpět do rodin 

5. den  odjezd do Londýna 

dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace, 

piknik v St. James’s Parku, Trafalgar Square, Covent Garden – zhlédnutí vystoupení místních kejklířů 

odpoledne: bezplatná návštěva válečného Imperial War Museum (alternativně - zdarma návštěva Mekky malířství National Gallery), 

Covent Garden, přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – projížďka na obřím kole s překrásným výhledem do 60 km, ve večerních 

hodinách ubytování v rodinách v Londýně 

6. den celodenní pobyt v Londýně 

 dopoledne: návštěva hradu Tower včetně zhlédnutí korunovačních klenotů, prohlídka St. Catherine Docks, Tower Bridge (alternativně: 

návštěva válečného křižníku HMS Belfast) 

 odpoledne: plavba lodí po řece Temži do Greenwiche, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, návštěva National Maritime Museum 

a Royal Observatory, zhlédnutí nultého poledníku, ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky 

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

______________________________________________________________________________________________________________ 

Cena zájezdu Kč 8 100,- zahrnuje: 
 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd 

formou balíčku) 

 dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)  

 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, 

nebo trajekt)  

 dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou  

 pojištění léčebných výloh v rozsahu Pojišťovny VZP, a.s. (do výše 3 

mil. Kč)  

 pojištění odpovědnosti za škodu  

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

 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační 

letáky a mapky 

 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně 

(platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 

Na vyžádání zašleme orientační ceník vstupného do jednotlivých památek (nejsou zahrnuty v ceně zájezdu).  


