
 

 

Vaše nejlepší brána k poznání                                                                    www.portaoptima.com 

Londýn a  jižní  Anglie 
Termín :25.4. - 1.5.2023 a  21.5.- 27.5. 2023 

Cena :   13.500,-Kč    
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a bufetem), trajekt Calais-

Dover a zpět, 4x ubytování (1x na území Francie, 3x na území GB ve vícelůžkových pokojích), 4x snídaně,  

                    3x večeře, připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

v zahraničí,  pojištění CK proti úpadku, parkovné,  služby průvodce – historika . 
Cena nezahrnuje vstupné. V pokynech na cestu si lze doobjednat večeři na 6.den.Všechny vstupy jsou fakultativní 

(nepovinné). Výše vstupného bude oznámena v pokynech na cestu cca měsíc před odjezdem. Doporučené 

kapesné  je cca 150 ₤ a 20€. 

 

 
 

Program: 

1.den –  Odjezd  z Brna a okolí ve 21. 00hod., Noční přejezd  SRN s hygienickými    zastávkami. 

2.den: Návštěva metropole Evropy BRUSELU -  sídla EU, procházka historickou částí města, osobní 

volno - okázalé „náměstí  světa“- Grote Markt, radnice, stylové středověké měštanské paláce,  

Čurající chlapeček - symbol města a Atomium. Ve večerních hodinách příjezd do hotelu, nocleh. 

3.den:  Ráno  nalodění v CALAIS,  na trajekt, plavba přes kanál La Manche. Připlutí do DOVERU, 

cesta do CANTENBURY- prohlídka úžasné gotické katedrály- sídla arcibiskupa, procházka 

starobylým městem, odpoledne návštěva HAMPTON  COURT PALACE – prohlídka 

nejkrásnějšího a nejzajímavějšího královského paláce Británie, kde pobýval slavný král  

Jindřicha VIII. K zámku přiléhá obrovský park s bludišti a fontánami.  Příjezd na ubytování, 

nocleh. 

4. den: Celodenní návštěva LONDÝNA. Ranní procházka po Mostě milénia od Shakespearovského 

divadla Globe ke katedrále sv. Pavla. Návštěva areáluToweru se zhlédnutím korunovačních 

klenotů, procházka podél Temže, doky sv. Kateřiny, Tower Bridge, možnost návštěvy křižníku 

Bellfast, možnost „letu“ v London Eye - vyhlídka na město.Ve večerních hodinách návrat do 

hotelu. Nocleh. 

5.den:     Dopolední návštěva  PORTSMOUTH – návštěva Královského muzea námořnictva - anglická 

vlajková lodˇ HMS VICTORY na jejíž palubě v bitvě u Trafalgaru roku 1805 zemřel admirál 

Nelson, vlajková loď Jindřicha VIII. Mary Rose, první britský pancéřovaný parník HMS 

Warrior.  Možnost návštěvy  moderní vyhlídkové 168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower, 

odkud  je  úžasný výhled ne přístav i okolní ostrovy, osobní volno na pěší zóně. Odpolední 

zastávka  v malebném městě ARUNDEL nad nímž se vypíná středověký hrad, možnost návštěvy 

hradu, osobní volno. Nocleh. 

6.den: Po snídani odjezd do přímořského  lázeňského  letoviska  BRIGHTON, návštěva slavného Royal 

Pavilonu, který si v orientálním stylu dal vybudovat rozmařilý král Jiří IV., možnost návštěvy  Sea 

Life, pobyt na pláži, osobní volno. Ve večerních hodinách návrat do ČR 

7.den: Návrat domů ve večerních hodinách (cca 19.00 hod.).  

 

Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA 
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