Termín: 23.4. – 28.4.2023 (ne-pá), 6 dní

-

Číslo zájezdu: 23-225

Cena: 9.500,- Kč

Školní výlet do
jižní Anglie

Hastings - Battle – Bodiam Castle Portsmouth - Devil´s Dyke – Warner
Bross Studio (Harry Potter) - London

Program zájezdu (6 dní) :

1. DEN: ODJEZD Z ČR
V dopoledních hodinách přistavení autobusu v Opatovicích, odjezd směr Rozvadov, dále přes
Německo, Belgii a Francii.

2. DEN: PĚŠKY PO SAXON SHORE WAY (6 KM), HASTINGS
Časně ráno přejedem trajektam či tunelem z Calais do V. Británie.

- Ráno po příjezdu do Anglie nás autobus vysadí u vesničky Fairlights poblíž Hastings a
den zahájíme procházkou po pobřeží, po tzv. Saxon Shore Way – krásné turistické cestě nad
vápencovými útesy nad mořem s nádhernými vyhlídkami po okolní přírodních krásách a na
moře (cca 6 km mezi vesničkou Fairlights a městečkem Hastings, v oblasti Hastings Country
Park – tento park byl založen v roce 1974 a pokrývá 345 hektarů (850 akrů) východně
od Hastings. Pískovcové skály, skalní stěny pokryté soutěskami a stromy, stezky pro pěší,
přírodní stezky a pikniková místa jsou některé z prvků venkovského parku. Dvě oblasti
v tomto parku jsou označeny jako Geologická památková rezervace. V parku byly zjištěno
mnoho archeologických nálezů, které pocházejí z doby paleolitu, mezolitu, neolitu, doby železné, římsko-britské,
saské, středověké, post-středověké, viktoriánské doby a z období druhé světové války. Dojdeme pěšky až do Hastings.
Během zastávky v HASTINGS si prohlédneme fascinující přímořské městečko, které náleželo k prvním přístavům
zvaným Cinque Ports a stále vzkvétá coby rybářský přístav. Město charakterizují unikátní vysoká dřevěná skladiště,
v nichž již celá staletí rybáři uchovávají sítě. V 19. století bylo západně od starého města vybudováno přímořské
rekreační středisko a tak úzké uličky staré rybářské čtvrti, hrázděné domy, obchody a útulné hospůdky zůstaly
nedotčeny.

-

V Hastings nás čeká tento program:

-

- lanovkou vyjedeme na East Hill Cliff Railway - nejstrmější britská lanová dráha, má nižší stanici na silnici Rock-a-Nore,
která poskytuje přístup k parku Hastings Country Park.

-

- navštívíme Smugglers Advantures – návštěva muzea Pašeráků v jeskyni nad městem (pašeráctví mezi Francií a Anglií
se rozšířilo hlavně v 18. st. z důvodu vysokých celních poplatků). Krásný výhled od muzea do celého okolí Hastings.

-

- prohlédneme si Hastings Castle – zříceninu hradu v Hastings a pokocháme se úchvatnou vyhlídkou na moře a okolní
krajinu

- navštívíme Blue Reef Aquarium – akvárium, kde se seznámíte s mořskými živočichy, necháte se inspirovat jawsome žraloky,
fascinujícími rybami a pozoruhodnými plazy …. Později odpoledne si uděláme osobní volno na drobné nákupy. K večeru odjedeme
autobusem do městečka Worthing u Brightonu a ubytujeme se v rodinách, kde dostaneme i večeři.

3. DEN: SEVEN SISTERS, BATTLE, BODIAM CASTLE
Ráno po snídani odjedeme na další část prohlídky jižní Anglie:
- přejedeme k East Dean , zastavíme se u Beachy Head nedaleko městečka Eastourne, s
vyhlídkou na vápencové útesy Seven Sisters
- navštívíme městečko BATTLE, které bylo dějištěm nejstarší suchozemské bitvy britských
dějin. Útočící Normané zde v roce 1066 porazili anglosaskou armádu krále Harolda. Vilém zde
nechal postavit Battle Abbey (educational visit zdarma pro studenty a pedagogický doprovod
) - prohlídka objektu, který se později stalo sídlem Benediktinů. Dodnes městu dominuje a
dnes zde najdete kvalitní audiovizuální expozici věnovanou bitvě u Hastings (Vilém Dobyvatel
r. 1066). Na místě, kde byl Harold zabit a kde ve Vilémově opatství stál hlavní oltář, je dnes
pamětní kámen.
Přejedeme do BODIAM CASTLE a prohlédneme si jeden z nejkouzelnějších středověkých hradů v celé Anglii, částečně rozbořený
vodní hrad. Vodní příkop, padací most a vůbec celý hrad je jako z pohádky (výstavba byla inspirována fr. hradem Villandraut
v Akvitánii). Celá stavba je obehnána širokým vodním příkopem, jenž měl v historii především funkci obrannou, dnes však pouze
umocňuje dojem velkoleposti celého hradu. Ačkoliv hrad vypadá zvenku neporušeně, interiéry se dochovat do dnešních dnů
nepodařilo. Hrad je obdélníkového tvaru. Na každém rohu je umístěná kruhová věž. Hlavní vstupní brána je situována na severní
straně hradu, přístup k hradu přes příkop je umožněn díky dvěma malým ostrůvkům. Na závěr dne přejedeme zpět do Worthingu
u Brightonu a zastavíme se u moře. Večer přijedeme do rodin a navečeříme se.

4. DEN: ÚDOLÍ EVILS DYKE U BRIGHTONU, PORTSMOUTH
Ráno po snídani výlet do nedalekého Devils Dyke - legendární výletní místo na South
Downs. V překladu Čertova Dyke, nabízí ohromující panoramata, a rekordně dlouhé, široké i
hluboké údolí, s kuriózní historií, také nejvíce pestrou přírodou v Anglii. Devils Dyke údolí,
je téměř 1 km dlouhé, je nejdelší, nejhlubší a nejširší "suché údolí" ve Velké Británii.
V legendě se praví, že ďábel vykopal toto údolí jako propast, kde chtěl utopit farníky z
Weald. Vědci se domnívají, že údolí bylo vytvořeno přirozeně , před 10.000 lety, v
poslední době ledové. Na procházkách touto oblastí můžete při průzkumu některých míst
odhalit i opevnění nebo stěny z doby železné a zbytky hradiště. Procházka cca 1 – 2
hodiny.
Odpoledne přejedeme do přístavu PORTSMOUTH a prohlédneme si společně
nejdůležitější britskou námořní základnu, jež je velkým průmyslovým městem s přístavem
plným námořních fregat, trajektů a řadou rybářských lodí a remorkérů. Navštívíme:
- HMS Victory, loď, která byla r. 1805 z Porsmouth vyslána do Trafalgaru, odkud se za tři
měsíce později vrátila vítězně, ovšem s tělem mrtvého kapitána Nelsona
- Spinnaker Tower – vyhlídkovou věž s výhledem výhled na přístav Portsmouth a ostrov Wight. V roce 2005 byla v rámci projektu
Millennium dokončena výstavba této 168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower na nábřeží Gunwharf Quays.
- Na závěr dne si uděláme osobní volno na drobné nákupy. K večeru se opět navrátíme do rodin a povečeříme.

5. DEN: WARNER BROSS STUDIO, LONDON
Po snídani odjezd na prohlídku WARNER BROSS STUDIA LONDON (the Making of Harry Potter)
Přejezd místní dopravou do centra Londýna.
Odpoledne prohlídka LONDÝNA. Procházka po trase:

- Buckingham Palace - slouží jako rezidence královské rodiny v Londýně od chvíle, kdy
na trůn usedla královna Viktorie. Přítomnosti královské rodiny se oznamuje vyvěšením
královské standarty a v noci osvětlením. Před palácem drží stráž královská garda.
- Picadilly Circle - rušná dopravní křižovatka obklopená nákupními středisky, rychlými
občerstveními a oslnivými neonovými reklamami. Uprostřed se nachází fontána se
sochou „anděla křesťanské dobročinnosti“, který občas bývá zaměňován za boha lásky
Erose.
- Trafalgar Square, které bylo založeno v l. 1829 – 1841 na připomínku Nelsonova
vítězství v bitvě u Trafalgaru r. 1805. Náměstí dominuje sloup vysoký 55 m, na jehož
vrcholu stojí 5 m vysoká socha admirála Nelsona.
- po vládní ulicí Whitehall
- Westminster Abbey (Westminsterské opatství) - bylo založeno v 8. stol. Je místem
posledního odpočinku britských panovníků a zároveň dějištěm korunovací a královských svatebních obřadů.
- Houses of Parliament (Parlament)- na tomto místě stával od 11. stol. Palace of Westminster, z něhož se dochovala pouze
Westminster Hall. Současná neogotická stavba, kterou projektoval sir Charles Barry, byla postavena poté, co v roce 1834 zachvátil
původní palác požár. Od 16. stol. tu sídlí dvě sněmovny: Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Budově vévodí hodinová věž se
14tunovým zvonem Big Ben, zavěšeným v roce 1858. Jeho hluboký zvuk vysílá denně stanice BBC.
- přejezd lodí po Temži do Greenwich.
Večer odjezd do Folkestone nebo do Doveru na EUROTUNNEL/TRAJEKT.

6. DEN: ODJEZD DO ČR
Průjezd přes Francii, Belgii a Německo. Návrat do Opatovic nad Labem v odpoledních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů
3 x ubytování s plnou penzí (obědy formou balíčku)
2 x cesta Eurotunelem či trajektem
služby průvodce po celou dobu zájezdu
informační materiál pro každého účastníka
komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

V ceně není zahrnuto:
vstupné do navštívených objektů, jízdné metrem, vlakem, lodí: cca 80 – 100 GBP pro žáky do 18 let (bude upřesněno
v pokynech před odjezdem na zájezd). Warner Bross Studio je nutné platit předem v Kč (cena bude upřesněna)
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 45 platících účastníků
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících
- podrobnější pokyny na cestu včetně aktuálních vstupů obdrží účastníci do 2-4 týdnů před odjezdem na zájezd
- S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí
a pro návrat zpět do ČR (zejména např. očkování a/nebo testování - na náklady účastníků zájezdu). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z
důvodu nesplnění těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit.
- v případě nepříznivého počasí si cestovní kancelář vyhrazuje právo změny programu
- ceny zájezdu jsou stanoveny na základě cen nafty a směnného kurzu GBP a EUR ke dni 29.8.2022

