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MOŘEPLAVCŮ 
 
 

PROGRAM ZÁJEZDU ZŠ CHVALETICKÁ, PRAHA 9: 
1. den  odjezd od školy do Belgie 
 
2. den krátká zastávka u bruselského Atomia, příjezd do 

malebného belgického města Bruggy nazývaného 
Benátky severu (historické centrum Brugg zapsáno na 
Seznam světového dědictví UNESCO v r. 2000) – dvůr 
bekyní, náměstí Markt, možnost výstupu na 83 m 
vysokou věž Belfort s krásným výhledem na historické 
jádro Brugg, bazilika sv. Krve, možnost projížďky lodí 
po romantických vodních kanálech, návštěva Muzea 
čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, dle zájmu 
návštěva Muzea folkloristiky (v osm domcích ze 
17. stol. je k vidění škola, ševcovská dílna, pekařství, 
lékárna, vlámský příbytek aj.; v pondělí zavřeno) 
a procházka kolem větrných mlýnů Sint-Janshuismolen 
a Koeleweimolen, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve 
Francii 

 
3. den  po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La 

Manche do Doveru, procházka kolem bílých 
doverských útesů, přejezd do Portsmouth, místa 
narození Ch. Dickense a pobytu A. C. Doyla, který právě 
zde dal světu Sherlocka Holmese, prohlídka 
historického námořního přístavu – návštěva slavné lodě 
Victory admirála Nelsona, lodě Warrior, atrakce Action 
Stations a Royal Naval Museum, okružní plavba 
přístavem, v případě časových možností procházka po 
pobřeží, večer ubytování v rodinách v Gosportu a okolí 

 
4. den celodenní výlet – Stonehenge a Salisbury 

dopoledne: prohlídka nejznámějšího megalitického 
monumentu na světě, prehistorické památky 
Stonehenge  
odpoledne: návštěva města Salisbury s nejvyšší 
katedrálou v Británii, kde je vystavená Magna Charta, 
v případě zájmu prohlídka osady Old Sarum, místa 
původního osídlení Salisbury, návrat do rodin  
 

5. den celodenní výlet na Isle of Wight 
plavba trajektem na ostrov Isle of Wight – okružní jízda 
k majáku a vápencovým jehlám Needles na západním 
výběžku ostrova, procházka po křídových útesech 
s překrásnými výhledy, odpočinek a piknik na pláži 
v zátoce Compton Bay, návštěva romantického hradu 
Carisbroke Castle, návrat do přístavu v Southamptonu, 
odkud vypluly do Ameriky slavné lodě Mayflower 
(1620) a Titanic (1912), návrat do rodin  
 
 
 
 
 

 
 
6. den  celodenní návštěva Londýna 

procházka parkem Greenwich – nultý poledník, Royal 
Observatory, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, 
plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower of 
London, Tower Bridge a City of London s mnoha 
moderními architektonickými skvosty k Westminsteru,  
pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, 
Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St. 
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Covent Garden s vystoupením místních kejklířů, přesun 
lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd 
zpět do České republiky 
 

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

 

CENA ZÁJEZDU KČ 10 950,- ZAHRNUJE: 
 1x ubytování (vícelůžkové pokoje) v hotelu F1 se snídaní 

 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)  

 kombinovaná přeprava přes kanál La Manche 
(Eurotunnel a trajekt) 

 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, 
storno zájezdu, úraz, zavazadla) vč. událostí spojených 
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 


