
Předběžný plán zájezdu (8. – 16.9.2018) 

 

Sobota   Ráno odjezd od školy, cesta do VB. 

Neděle Příjezd do VB, nákup jídla v supermarketu, příjezd do místa 

ubytování - Scout Adventures, Downe - patrně kolem poledne 

nebo krátce po poledni. Odpolední program: po ubytování v 

budovách možno navštívit dům Charlese Darwina  - ‘Downe 

House’ (1.2km od kempu), případně  mít volné odpoledne. První 

teplé jídlo budeme jíst v kempu. 

Pondělí London: Buckingham Palace, Westminster Cathedral, Downing 

Street, Trafalgar Square, National Gallery, China Town, Piccadilly 

Circus. 

Úterý Stonehenge a Oxford (nebo Bath) 

Středa London: Tower of London, Tower Bridge, the Globe Theatre, Tate 

Gallery, St Paul’s Cathedral. Patrně výlet lodí po Temži. 

Čtvrtek Windsor: hrad, procházka kolem Temže, rozchod v centru. 

Pátek   Canterbury: katedrála, prohlídka centra , rozchod v centru. 

Whitstable (rybářské městečko): přístav a pláž. 

Sobota Balení, úklid. London: Greenwich Meridian, Natural History 

Museum, Kensington Palace, Hyde Park, Marble Arch, nakupování 

v Oxford Street, British Museum. Večeře -  fish and chips. Cesta 

zpět do ČR. 

Neděle Večer příjezd do Brna 

 

Památky, kde budeme platit vstupné: Windsor, Tower of London, Canterbury.  

Vstup volný:  Tate Gallery, National Gallery, British Museum, Natural History Museum, 

patrně Downe House a Stonehenge 

 

Program je předběžný a bude se operativně měnit. Zvýhodněné vstupné pro školy totiž platí 
jen určité dny, často to jsou pouze dny pracovní. Naším cílem je navštívit co nejvíce míst za 
co nejvýhodnější cenu. Předběžná cena zájezdu je 8500,- Kč včetně vstupů. 



Studenti musí mít s sebou pas nebo občanský průkaz. Doklad by měl být platný ještě 6 

měsíců po návratu. Studenti mají nárok na bezplatnou zdravotní péči, pokud mají evropský 

průkaz zdravotního pojištění. Zkontrolujte si kartičku zdravotní pojišťovny. 

Na zájezd prosíme neberte nože. Jsou v Británii zakázané a za jejich držení hrozí pokuta a 

v krajním případě i vězení. 

Pokud máte adaptéry do VB, určitě je vezměte s sebou. Bude třeba najednou nabíjet více 

mobilů a fotoaparátů, tak vezměte také rozdvojky. 

Aby naše výdaje byly co nejmenší, budeme ubytováni ve skautském táboře. Očekává se, že 

studenti budou pomáhat s přípravou jídla a úklidem.  

Budeme spát ve dvou budovách. V obou se nachází plně vybavené kuchyně, toalety a 2 – 8 

místné pokoje.  Postele jsou patrové a je nutné vzít si teplý spacák. Budovy v Anglii bývají 

mnohem chladnější než u nás.  

V kempu se nachází ještě další budovy se sociálním zařízením. Teplá voda je zadarmo, 

doporučujeme si do sprch vzít žabky nebo crocsy. 

Počasí by mělo být slunečné, ale musíme být připraveni na nejhorší. Vezměte si s sebou 

pohodlnou procházkovou obuv, kterou budeme mít na sobě celý den (i v případě deště) a 

pláštěnku či deštník. 

V budově kempu budeme potřebovat přezůvky, vezměte i náhradní obuv. Kemp je od 

parkoviště dost vzdálen a pokud bude vlhko a bláto, bude se náhradní obuv hodit. 

Zavazadla nám budou z parkoviště k budovám přivezena. 

 


