
ANGLIE 2015       

 
Neděle 10. května 

15.45 sraz na autobusovém nádraží  

16.15 odjezd z Domažlic přes Německo, Belgii, Francii 

6.00 přejezd trajektem z Calais do Doveru 

 

Pondělí 11. května 

7.00 příjezd do Doveru, 

 procházka na Doverské skály, návštěva hradu Dover  

 cesta po jižním pobřeží -  Eastbourne, Hastings (přístavy a místa nejčastějších studijních 

pobytů),  pohled z útesů Seven Sisters 

 poté zastávka v Brightonu- královské lázně, Brighton Pier, návštěva Sea Life centre  

17.30 příjezd do Allhallows, ubytování a prohlídka areálu, večeře, odpočinek 

 

Úterý 12. května 

8.15 odjezd na celý den do Londýna Kensington garden, Kensington palace 

 Chelsea (tour 12:30) prohlídka stadionu i muzea s průvodcem 

 projížďka na London Eye  – 4D projekce 

  river cruise - projížďka lodí po Temži do Greenwich  

 Greenwich (tunel pod Temží, Cutty Sark, hvězdárna, nultý poledník, pohled dolů) 

19.20 příjezd do Allhallows, večeře, odpočinek 

 

Středa 13. května 

8.15 odjezd do Londýna  

 Hyde Park ,Albert Royal Memorial, Albert Royal Hall  

 pěšky k Buckingham Pallace- výměna stráží v 11.30 

 12-12.30 oběd v parku (St. James park), Westminster Abbey , Big Ben,  Trafalgar Square, 

National Gallery, Leicester square  

 Picadilly Circus – rozchod, možnost zakoupení oblečení, suvenýrů 

 19.30 příjezd do Allhallows, ubytování, večeře, odpočinek 

 

Čtvrtek 14. května 

8.00 – využití služeb Fun centra – možnost koupání v krytém bazénu, sport. aktivity, oběd 

12.30 odjezd do Londýna - Museum Madame Tussaud (mít navíc 25liber na vstup)/ National 

museum  

 Tower, Tower Bridge  

 Tesco shopping 

 20.20  příjezd do Allhallows , večeře, odpočinek, příprava na zpáteční cestu 

 

Pátek 15. května 

 9.30 odjezd z Allhallows, návštěva muzeí – Science Museum, Natural – History Museum, 

Victoria – Albert Museum 

 návštěva Windsoru (rozchod), zámek, zahrady, univerzitní městečko Eaton 

17.30 odjezd do přístavu  Dover , večeře McDonald  

 

Sobota 16. května 

22.00 odplutí z Doveru do Dunqerque 

- noční přejezd západní Evropy 

16.00 předpokládaný příjezd do Domažlic  

Program připravila: Mgr. Marie Kufnerová 

    

Kontakt: mobil: 725 522 839 

email : kufnerovamarie@seznam.cz 
 


