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BRUGGY  
a ENGLAND – TOP TEN  
 
termín: 15. - 21. 10. 2023, program VB08A 
 

1. den - v odpoledních hodinách odjezd od školy, 
přejezd přes Německo do Belgie 
 
2. den  - příjezd do BRUGG - města protkaného sítí 

kanálů, přezdívaného Benátky severu, procházka 

historickým centrem, plavba po kanálech DeReien, 

výstup na  věž Belfort, návštěva Muzea čokolády, 

odjezd na ubytování do hotelu F1 v okolí Calais 

3. den  -  po snídani odjezd do přístavu Calais, 

přejezd Eurotunnelem či trajektem přes kanál La 

Manche, odjezd do malebného přímořského 

městečka HASTINGS - pláž, molo, návštěva Blue 

Reef Aquarium s podvodním tunelem, pokračování 

ke křídovým útesům SEVEN SISTERS, večer 

ubytování v hotelu (polopenze) 

4. den -  výlet do univerzitního města OXFORD: 

procházka historickým centrem, dle čas. možností 

návštěva Covered Market, odjezd do filmových 

studií Warner Bros. - MAKING OF HARRY POTTER - 

neopakovatelná možnost nahlédnout do zákulisí 

natáčení filmů o nejznámějším kouzelníkovi, návrat 

na ubytování (polopenze) 

5. den - odjezd do LONDÝNA  - procházka parkem 

na Greenwichi kolem nultého poledníku, zastávka 

u lodi Cutty Sark, plavba lodí po Temži 

z Greenwiche do čtvrti Westminster, pěší okruh - 

Houses of Parliament, Big Ben, Westminster 

Abbey, Downing Street, Horse Guards Parade, 

Trafalgar Square, Buckingham Palace, k večeru 

návrat lodí zpět na Greenwich, návrat na ubytování 

(polopenze) 

6. den -  LONDÝN - dopoledne návštěva Natural 

History Museum, odpoledne možnost oblíbených 

nákupů na Oxford Street a návštěva světoznámého 

muzea voskových figurín Madame Tussauds, večer 

odjezd zpět do ČR 

7. den - odpoledne návrat zpět na místo odjezdu 

 
Cena zájezdu 11 990 Kč zahrnuje: 
✓ dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, 

DVD/USB, teplý a studený bufet) 
✓ přistavení autobusu na školou určené místo  
✓ přepravu přes kanál La Manche (obousměrně 

Eurotunnel, nebo trajekt - dle volné kapacity) 
✓ 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové 

pokoje) 
✓ 3x ubytování v hotelu s polopenzí  
✓ služby průvodce 
✓ mapy, informační materiály a kvízy  
✓ zákonné pojištění proti úpadku CK 

✓ komplexní cestovní pojištění rozšířené i na 
COVID-19 události obsahující úrazové pojištění, 
pojištění léčebných výloh (poj.limit 4 mil. Kč), 
zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu 

 

 
K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným do památek 
(podrobný aktuální rozpis zašleme). 


