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Zájezd do severní Anglie – předběžný harmonogram 

1. den - v odpoledních hodinách odjezd z ČR na hraniční přechod, před hranicemi krátká 
zastávka na občerstvení, průjezd Německem a Belgií do Francie  

2. den - v ranních hodinách trajekt do Velké Británie  

York - historické město, bludiště středověkých uliček, mohutné městské hradby, zachované 
budovy ze všech dob York Minster - největší gotická katedrála v Anglii, Jorvik Viking Centre - 
muzeum věnované době Vikingů, National Railway Museum - jedno z největších železničních 
muzeí na světě, York’s Chocolate Story – čokoládovna v samém srdce města  

- ubytování v hostitelských rodinách v Yorku  

3. den - romantický národní park „Yorkshire Dales“  

Bolton Abbey – romantické ruiny převorství v jednom z nejmalebnějších údolí v Anglii 
Wharfedale, se známými „Stepping Stones“ přes řeku Wharf  

Malhamdale – nejvyhledávanější údolí se zajímavými přírodními úkazy, Malham Cove – přírodní 
amfiteátr z bílého vápence, Gordale Scar – dramatická soutěska vzniklá propadem dutiny ve 
skále, Janet´s Foss – hezký vodopád, kde se voda tříští po mechem prorostlé skále - ubytování v 
hostitelských rodinách  

4. den - Goathland – starobylé nádraží, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera do Bradavic.  

Naše další zastavení bude ve Whitby, kouzelném rybářském městečku vklíněném mezi útesy, 
které svou neopakovatelnou atmosférou osloví každého, i spisovatel Bram Stoker při svém 
pobytu zde pojal úmysl napsat román o nemrtvých - Drakulu – využívajíc romantických ruin 
opatství Whitby Abbey tyčících se na útesu East Cliff, a právě zde byly postaveny všechny čtyři 
lodě věhlasného mořeplavce a objevitele Jamese Cooka  

Flamborough Head – přírodní rezervace - procházka po bílých křídových útesech s výhledem na 
zajímavé skalní útvary v moři, maják  

- ubytování v hotelu na cestě do Londýna  

5. den -  Londýn – celodenní prohlídka hlavního města  

City of Westminster - hned po ránu se na Londýn podíváme z ptačí perspektivy z London Eye 
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn) nebo z lanovky přes 
Temži, přes Westminster Bridge se vydáme k budovám Parlamentu s věhlasným Big Benem, pak 
se nasměřujeme k Westminster Abbey, kde již od časů Viléma Dobyvatele jsou korunováni 
panovníci Anglie, poté projdeme nádherným St. James Park k sídlu panovníku Buckingham 
Palace, na třídě The Mall si vyfotíme památník „Královny Matky“ a dojdeme na Trafalgar Square, 
kde Angličané vítají nový rok, milovníci výtvarného umění si přijdou na své v National Gallery, 
hned za rohem se ocitneme v samém centru zábavy ve West Endu na Leicester Square, které je 
vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, kterým projdeme do Meky „shopping loverů“ na Oxford 
Street, ti, kteří baží po vědění si přijdou na své v nedalekém British Museum, kde se nachází 
historické sbírky všeho odevšad, tento hektický den pak dovršíme projížďkou lodí po Temži.  

- ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie  

6. den - v odpoledních hodinách návrat do České republiky 
 


