
 

Jižní Anglie – putování za mořem 

 

 

Termín: 12.–17. 3. 2023 

1. den: Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais. 

2. den: Celodenní návštěva přímořského letoviska Brighton.  Dopoledne návštěva nejstaršího akvária na světě Sea Life 
Centre (9 GBP) a paláce Royal Pavilion (9GBP), který je inspirovaný indickým Taj Mahalem. Odpoledne výjezd na vyhlídko-
vou věž i360, odkud se vám otevře překrásný výhled na jihoanglické pobřeží. Poté osobní volno na zábavním mole Palace 
Pier. Večer ubytování v hostitelských rodinách. 

3. den: Dopoledne návštěva městečka Portsmouth a jeho starobylých doků, prohlídka lodí Warrior a Victory (12 GBP). Poté možnost výstupu na 
Spinnaker Tower (10 GBP). Odpoledne návštěva Arundel Castle (12 GBP), jednoho z nejdéle obývaných anglických hradů a domova vévody 
z Norfolku. Hrad obklopuje překrásný anglický park. Večer návrat na ubytování.  

4. den: Dopoledne návštěva města Hastings a slavných pašeráckých jeskyní Smuggler´s Adventure (8 GBP), kde se seznámíte s dějinami pašerác-
tví v jižní Anglii. Odpoledne přejezd k Bílým útesům a jejich nejvyšší části Beachy Head, lemujícím jižní pobřeží Velké Británie. V případě hezkého 
počasí procházka k dalšímu přírodnímu skvostu, skaliskům Seven Sisters. 

5. den: Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey.  Parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, možnost 
návštěvy nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. Odpoledne návštěva National Gallery (alternativně Madame Tussaud´s). Večer projížďka na 
London Eye (20 GBP) a odjezd zpět do ČR. 

6. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80 % stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100 % stornopoplatku 

Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažné rodinné důvody/ si CK účtuje tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před uskutečněním zájezdu 

8890 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  

• dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, 
kávovar, lednička, bufet, WC, video) 
• 2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) 
přes kanál La Manche 
• 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou 
penzí (oběd ve formě balíčků) 
• komplexní cestovní pojištění včetně pojištění 
storna  
• pojištění proti úpadku CK dle zákona  
č. 159/1999 Sb. 
• bezplatné přistavení autobusu 
(min. 13 účastníků) 
• dopravu účastníků do místa setkání 
s hostitelskou rodinou 
• služby průvodce po celou dobu zájezdu 
a dodání informačních materiálů 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
• MHD a vstupy do navštívených objektů 
a atrakcí cca 75 80 GBP (v případě zájmu o 
Madame Tussaud´s + 25 GBP) 
 

 



 
 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním zájezdu  

e) 100 % ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

 

 

Závazná přihláška 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození:  
 

Státní příslušnost: 
 

 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/ a zájezdu do Velké Británie a zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se storno podmínkami CK Royal (viz výše).                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                        

………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                      Podpis zákonného zástupce 

 

 

 


