
 

 

 
České Budějovice 

17. 10. 2016 
 
Milí studenti, vážení rodiče, 
 
učitelé angličtiny a pozemního stavitelství SPŠ stavební v Českých Budějovicích opět 
připravili na jaro 2015 exkurzi do Londýna.  
 
Je pro studenty druhých ročníků a jejím cílem je poznávání architektury města, zejména té 
moderní. Chceme, aby naši studenti získávali ve světě zkušenosti, aby se tam inspirovali pro 
svou budoucí profesi i osobní život, poznali životní styl lidí v cizině a také aby se zdokonalili 
v angličtině. 
 
Program jsme připravili ve spolupráci s ProTravel CK, specialistou na zájezdy pro školy, který 
nám zajistí dopravu autobusem, ubytování a stravu v anglických rodinách, odborného 
průvodce a pojištění. S případnými dotazy se můžete obrátit na organizátory exkurze - Danu 
Mužíkovou, Dalibora Veselého a Jana Mužíka.  
 
S pozdravem, 
 
Mgr. Jan Mužík 

 

LONDÝN - METROPOLE ARCHITEKTURY 
 
Termín: 27. - 31. 3.2017 Číslo zájezdu CK ProTravel: 17-256-2014 Cena: 6 200,- Kč 
 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE 

Na zájezd vyrazíme od školy v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. 
 
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY, SOUTHWARK 

Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve Francii, abychom se přeplavili trajektem do 
Velké Británie. Po vylodění v Doveru se vydáme severozápadním směrem do Londýna, kde se nejprve 
projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý 
poledník, který společně překročíme. Poté se svezeme lodí po řece Temži na poloostrov Isle of Dogs, 
podíváme se k budově Canary Wharf a přejdeme můstek ve tvaru vodoměrky od Jana Kaplického. Lodí 
budeme pokračovat až k mostu Millennium Bridge. Vystoupíme na jižním břehu a přejdeme lávku pro pěší, 
navštívíme barokní chrám St. Pauls Cathedral, postavený podle plánů Christophera Wrena po velkém 
požáru Londýna. Přejdeme zpět na jižní břeh a podíváme se do úžasného prostoru bývalé elektrárny, dnes 
galerie moderního umění Tate Modern. Dále po nábřeží projdeme k divadlu Globe, které navštívíme. 
Podíváme se také k budově Shard, která je čtvrtou nejvyšší budovou v Evropě, a zavítáme i ke katedrále ve 



 

 

čtvrti Southwark, kde je památník Václava Holara. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, kde si 
dáme večeři a odpočineme si. 
 
3. DEN: LONDÝN - THAMES BARRIERS, CITY, BLOOMSBURY 

Po snídani se přesuneme do oblasti východního Londýna, kde se nacházejí bariéry na Temži. Seznámíme se 
s touto technickou pozoruhodností, která chrání centrum Londýna před záplavami. Poté přejedeme do centra 
Londýna a podíváme se k London City Hall, bude-li to možné, podíváme se i dovnitř. Přejdeme slavný most 
Tower Bridge, prohlédneme si jeho expozici a projdeme se po skleněné lávce. Kolem hradu The Tower 

přejdeme do centra City a pokusíme se dostat do budovy 20 Fenchurch Street, přezdívané „Sluchátko“. Z 
horních pater, kde je kavárna Sky Garden, je úchvatný pohled na moderní stavby v City. Pokračovat budeme 
kolem budov Lloydovy pojišťovny k „Okurce“ a ke „Struhadlu“. Odpoledne navštívíme British Museum a 
také nádraží Kings Cross a St. Pancras. Večer se vrátíme do stejných hostitelských rodin, kde se 
navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci. 
 
4. DEN: LONDÝN - WEMBLEY, WESTMINSTER, LONDON EYE 

Po snídani odjedeme do centra Londýna, prohlédneme si nově zrekonstruovaný národní fotbalový stadion ve 
Wembley. Metrem přejedeme do oblasti Westminsteru. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do 
historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Zájemci si budou moci 
prohlédnout významné sbírky světového malířství v Národní galerii. V podvečer si případní zájemci budou 
moci prohlédnout Londýn z výšky během jízdy na London Eye. Následně se s Londýnem rozloučíme a 
odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt do Francie. 
 
5. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke 
škole přijedeme v odpoledních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 

- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů 
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a 
storna 
 
V ceně není zahrnuto: 

- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 55,- GBP pro žáky do 16 let, 75,- GBP pro starší) 
 
Poznámky: 

- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

 
 
 
 
 


