
 

 

Program 6denního poznávacího zájezdu do JIHOZÁPADNÍ ANGLIE: 
 
Úterý 21.3. 2017 
Přistavení autobusu v 4:00 před Gymnázium duklianských hrdinov, Komenského 16 Svidník - 
parkoviště na ulici Kutuzovova 8 (případně možnost nacouvat přímo před školu). Cesta přes 
Slovensko, přistavení autobusu v 9:15 do Banské Štiavnice před obchodní dům Billa, autobusová 
zastávka na ulici Křižovatka 918/15. Cesta přes Českou republiku, Německo, Belgii a Francii. 
 
Středa 22.3. 2017 
Ráno přejezd do Anglie, příjezd do lázeňského města Bath - prohlídka centra, návštěva Roman Bath 
Museum (8 GBP), Bath Abbey, Royal Crescent, The Circus, Pulteney Bridge. Večer setkání s 
hostitelskými rodinami, večeře v rodinách. 
 
Čtvrtek 23.3. 2017 
Snídaně, výlet do mystického městečka Glastonbury, návštěva Glastonbury Abbey (4,50 a 6 GBP) - 
prohlídka opatství, kde se údajně nachází hrobka krále Artuše a královny Guinevery, dle času výstup 
na Glastobury Tor nebo prohlídka historického městečka Wells s majestátní katedrálou a biskupským 
palácem, sídlem biskupa z Bathu a Wellsu. Odpoledne výlet do Bristolu - prohlídka historického centra 
města, nábřeží Harbourside, prohlídka parníku SS Great Britain (6 a 8 GBP), slavné rekonstruované 
lodi (při svém spuštění na moře největší parník na světě). Návrat do hostitelských rodin, večeře.  
 
Pátek 24.3. 2017 
Snídaně, výlet do Avebury (kamenný kruh, megalitická hrobka West Kennet Long Barrow), návštěva 
Stonehenge (rezervace zdarma přes EH), prohlídka městečka Salisbury s nádhernou katedrálou . 
Návrat do hostitelských rodin, večeře. 
 
Sobota 25.3. 2017 
Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna – London Eye, 
Houses of Parlaiment, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar 
Square s možností návštěvy National Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská 
čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí nebo metrem (4,35 a 8,70 GBP) k O2 
areně, při plavbě výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, London Bridge, HMS 
Belfast, Tower of London, City Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky.  
 
Neděla 26.3. 2017 
Návrat na Slovensko, příjezd do Banské Štiavnice cca v 22:00 , příjezd do Svidníku cca 3:00. 
 
Berte, prosím, tento čas jako orientační, vždy záleží na aktuální dopravní situaci. Průvodce ve 
spolupráci s řidiči čas příjezdu upřesní během zpáteční cesty v dostatečném předstihu, aby děti mohly 
informovat rodiče. 
 
Zvýrazněná místa se vstupy doporučujeme navštívit. Nižší cena platí zpravidla pro studenty do 15 let 
včetně, vyšší pro ostatní studenty. Výše vstupného dohromady je cca 23 GBP pro děti do 15 let 
včetně, 29 GBP pro děti 16-17 let, a 35 GBP pro studenty 18 a více let.  
 
Uvedené ceny prosím berte jako orientační, neručíme za případné změny. 
 


