
   

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o ji-

ných zemích.                                       Aldous Huxley (1894-1963)                                                                                                                                                                              

  

  

     Tradice sice mají ve Velké Británii silné kořeny, avšak země nabízí  

návštěvníkům mnohem více než majestátní hrady a pěkné vesnice. Rozmani-

tost krajiny, kultury, literatury, umění a architektury včetně jedinečného 

historického dědictví vede k tomu, že národ musí moderní potřeby skloubit 

s požadavky, jež na něj klade minulost. 

   Na tak relativně malý ostrov se Británie může pochlubit překvapivě různorodými 

regiony, jejichž obyvatelé si udrželi svébytnou identitu. Skotsko a Wales jsou sa-

mostatné země s vlastními zákonodárnými sbory. Mají odlišné zvyky, tradice a ně-

kdy i právní a vzdělávací systém. Waleština a gaelština přežily a jsou podporovány 

regionálními rozhlasovými a televizními společnostmi. 

   Současný stav monarchie poukazuje na dilema národa toužícího zachovat nejsil-

nější symbol národní jednoty ve věku, kdy jsou zděděná privilegia předmětem po-

chybností. Královna, která sice nemá skutečnou politickou moc, ale představuje hla-

vu anglikánské církve, je spolu s celou rodinou pod bedlivým pohledem veřejnosti. Po 

vlně skandálů někteří Britové požadují zrušení monarchie…  

         Průvodce Ikar, Velká Británie 

   My přijíždíme na britský ostrov v době, kdy Velká Británie končí své působení 

v Evropské unii… 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

     

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem WALES A STONEHENGE 
                                          

                                   23.-26.května 2019 

 

 

 
 

INFORMACE PŘED ODLETEM 
 



      sraz účastníků  
ve čtvrtek 23.května 2019  v 6.00 hodin na Letišti Václava Havla v Praze, a to v terminálu 1. Po vstupu do 

haly úplně napravo. 
 

    program akce   
 

       1.den – čtvrtek 23.května 2019: odlet z Prahy v 7.30 hodin s nízkonákladovou leteckou společností RYANAIR., přímý 

let do Bournemouth (předpokládaný přílet v 8.30 hodin místního času., doba letu: 2:00 hodiny). Po příletu přesun 

z letiště do centra města Bournemouth (pár liber na taxi je nutné mít u sebe), kde vyzvedneme auto a poté přejezd do 
STONEHENGE (prohlídka nejslavnějšího pravěkého monu-

mentu v Evropě, který se stavěl v několika fázích přibližně od 
roku 3000 před Kristem).    Odpoledne prohlídka lázeňského 

města BATH (prohlídka jednoho z nejhezčích anglických měst. 

Již Římané proměnili Bath v první anglické lázeňské středisko a 
někdejší slávu si vydobilo zpět až v 18.století. My si zcela jistě 

nenecháme ujít půvabný oblouk třiceti domů Royal Crescent, 
stejně jako původní římské lázně z l.století a honosné opatství 

v srdci starého města na náměstí Abbey Church Yard. Z dalších 
zajímavostí Bathu spatříme také most s obchody Pulteney Brid-

ge, budovu Bath muzea či jeden z nejstarších domů – Sally 
Lunn´s House aj.) a poté přejezd do Walesu a do jeho hlavního 

města CARDIFFU., zde ubytování v hotelu a pro ty z vás, kteří 
ještě nebudete unaveni, nabízím procházku jednou ze starých částí 

CARDIFFU.,  nocleh.,  
       2.den – pátek 24.května 2019: snídaně v hotelu a poté celodenní 
výlet do NÁRODNÍHO PARKU SNOWDONIA., nejprve z Cardiffu 
projedeme přes jiný národní park, BRECON BEACONS, tvořený 
horami, lesy a vřesovišti. Cestou se zastavíme i v divoké krajině Walesu 
položené v náhorní plošině CAMBRIAN MOUNTAINS. Zastavíme se 
u Devil´s Bridge, romantickém místě s vodopády, skalami, holinami a 
starobylým kamenným mostem, který podle pověsti vybudoval ďábel. 

Odpoledne navštívíme národní park SNOWDONIA nacházející se pod 
nejvyšší horou Walesu – horou SNOWDON (1085 mn.m.). Zastavíme 
v průsmyku Llanberis Pass, odkud se dá dojít k horským jezerům či na samotný vrchol (tam a zpět 6 hodin, nutná dobrá 
obuv!). Jinou možností je pobyt v městečku LLANBERIS, kde najdete třeba zbytky hradu Dolbadarn Castle ze 13.století… 

Pozdě večer návrat do hotelu v Cardiffu.,  nocleh., 
       3.den – sobota 25.května 2019: po snídani si prohlédneme v případě 
zájmu hrad v CARDIFFU, který stojí na místě někdejší římské pevnosti a 
pyšní se především svou osmibokou věží, Arabským sálem, knihovnou, 
hodovní síní, střešní zahradou či letním kuřáckým salonem… Po prohlídce 

cardiffského hradu vyjedeme do anglického BRISTOLU,  který se stal 

předním britským přístavem a kde stavbou parníku Great Britain 

byla zahájena éra zaoceánských plavidel. Prohlédneme si zde ve 

staré části města např. budovu obilní burzy Corn Exchange či bránu 

St John´s Gate, ka-

tedrálu a zastavíme 

se samozřejmě i u již 

zmiňovaného a zde kotvícího parníku Great Britain.  Později 

přijedeme do soutěsky CHEDDAR GORGE, což je impozantní 

rokle, kterou vyhloubily do plošiny Mendip dravé řeky v poslední 
době ledové. Dala také název tučnému sýru (česky čedar), který 

z této oblasti pochází a který se dnes zhotovuje po celém světě. 

Zdejší jeskyně s konstantní teplotou a vysokou vlhkostí skýtají 

ideální prostředí pro skladování a dozrávání proslulého sýra. My 

zde vystoupáme po 274 schodech Jacob´s Ladder k Prospect 

Tower, k věži, která skýtá daleký výhled na jih a na západ, pro-

jdeme se po jižním okraji rokle po cestičce vedoucí po vrcholech útesů a sejdeme k jeskyni Gough´s Cave, která 

připomíná svými rozměry katedrálu. Ve zdejším muzeu můžete spatřit 9000 let starou kostru „Muže 

z Cheddaru“… Pěší výlet je nenáročný, cca 2 km. V podvečer si prohlédneme město WELLS, jež dostalo své 

jméno podle posvátného pramene sv.Ondřeje. Nachází se zde významná katedrála a biskupský palác, čímž si 

Wells uchovává mnohé ze středověké atmosféry. Po skončení návrat na hotel a pro zájemce večerní procházka 
další historickou částí CARDIFFU., nocleh.,   
       4.den - úterý 19.června 2018: snídaně v hotelu, poté se vydáme do SALISBURY (možnost prohlídky již opět 

anglického města, jež se pyšní především svou katedrálou postavenou ze smetanově zbarveného vápence někdy ve 
13.století.  Má vůbec nejvyšší věž v celé Anglii). Cca ve 14.30 hodin příjezd na letiště v Bournemouth, odbavení a 

v 16.20 hodin odlet letadlem nízkonákladové letecké společnosti RYANAIR přímým letem do Prahy. Předpokládaný 

návrat na Letiště Václava Havla v 19.20 hodin místního času (doba letu 2:00 hodiny). 



   cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas nebo platnou ID kartu (občanský průkaz). 

Víza do Velké Británie nejsou třeba.    

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno na okraji Cardiffu v hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích, 

vybavených toaletou a sprchou.   
Každý den po noclehu máme zajištěny snídaně. Bude se jednat o jednoduchou snídani západního typu (chléb, 

džem, sýr nebo vejce a káva).  

Po celé zemi lze ve městech a na parkovištích u čerpacích 

stanic najít rychlá občerstvení  známých mezinárodních ře-

tězců. Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale Angličané 

nakupují vodu v obchodech. V restauracích se zpravidla dává 

spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných 

služeb. Naúčtovaná částka většinou nezahrnuje spropitné. 

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je 

běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      čas 
V celé Velké Británii platí v daném období tzv. Daylight Saving Time. Oproti ČR je v Anglii celoročně o hodinu 

méně. Hodiny před polednem se označují a.m., hodiny po poledni se označují p.m. – např. 6.00 p.m. = 18.00 

hodin. 
 

    jazyk                                

   Úředním jazykem v celé Velké Británii je samozřejmě angličtina, ve Walesu je možné se 

setkat i s původním jazykem Walešanů. 
 

    lékařská péče, pojištění 
Lékařská péče je dostupná a kvalitní, ale finančně nákladná. 
Doporučujeme proto uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. 

Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo 

lékařský předpis na ně.  
 

      jaké bude počasí? 
V navštívených oblastech budou teploty okolo 25 stupňů C, v NP Snowdonia může být jen 10-15 stupňů C. 
 

    oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech je důležitá pevná obuv. Vhodný je i ochranný oděv proti dešti a dobré je vzít s sebou také krátké kalhoty 

a lehčí oblečení. Důležité jsou sluneční brýle a ochrana hlavy (kšiltovka nebo šátek)! 
 

      měna, doporučené kapesné  
  Měnovou jednotkou Velké Británie je libra sterlingů  (GBP). Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světo-

vých měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou ve všech navštívených místech. Bylo 

by dobré vyměnit britské libry přímo v našich bankách, což dnes není problém. Přijímají se všechny mezinárod-

ně uznávané kreditní karty. Současné kurzy:  1,-GBP = cca 30.- CZK, 1.-EUR = cca 27.-CZK.  

Banky v Británii jsou otevřeny vesměs pondělí – pátek 09.30-

15.30 h.  

KAPESNÉ: na vstupenky do historických a kulturních zařízení, 

které nejsou zahrnuty ve startovném, a které doporučujeme zakou-

pit, je třeba cca  25,-GBP a na stravu cca 50,-GBP (průměrná cena 

oběda nebo večeře je cca  9,-GBP), další ceny: káva 1,20 až 2,50 
GBP, coca-cola od 0,50 GBP, balená voda v prodejně od 0,50 

GBP, sendvič na ulici 1,50 až 2,50 GBP, pizza na ulici cca 3,50 

GBP, tradiční „fisch and chips“ – ryba s hranolky  podávaná do 

ruky na ulici 6,50 až 8,-GBP, menu u Mc Donalds cca 3,70 GBP. 

Pohlednici zakoupíte za  0,10  až 0,40 GBP nebo 0,30 až 0,60 €, 

známku do CZ za 0,40 GBP.                                                                            

Další kapesné na suvenýry dle Vašeho uvážení.   
 



 

      elektřina  

    Do sítě je dodáván proud o napětí 240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Systém  zásuvek  se ve Velké Británii 

liší od většiny evropských zemí, doporučujeme proto vzít z domova vhodný adaptér. 

 

      bezpečnost 
   V celé Británii je  bezpečno, přesto se snažte vyvarovat některých skutečností:  nezacházejte na opuštěná mís-

ta, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoapará-

ty apod.  Britská policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. 
 

      telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Velké Británie do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 16.30 

hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
  

                                
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii: 

26, Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, telefon: 0044171-2431115, 2437901, 2437900  

 

     doprava po Velké Británii, zavazadla      
Přeprava po celou dobu bude v klimatizovaném automobilu pro 5 osob střední kategorie. 

Zavazadla jsou omezena předpisy letecké společnosti RYANAIR, standardně malé zavazadlo 40x20x25 cm. K 

tomu je povoleno pro Vás, kteří si zakoupíte službu PRIORITY (umožňuje i prioritní nástup do letadla) větší 

palubní zavazadlo 55x40x20 cm. Tento příplatek za službu PRIORITY je třeba objednat a zaplatit nejpoz-

ději do 30.dubna 2019! Příplatek je 495.-Kč. 

Nedoporučuji skořepinové kufry, jsou nevhodné a snadno poškoditelné. Za případné poškození při vykládání 

zavazadel nepřebírám zodpovědnost! Děkuji za pochopení. 
 

 

   

 

 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925  

 


