Londýn 8. – 14. 5. 2019
Náš zájezd do Londýna začal ve středu 8. 5. 2019, kdy jsme nasedli do autobusu, a
vyrazili na dlouhou cestu přes Německo, Nizozemsko, Belgii a francouzský Dunkerque,
odkud nás trajekt převezl do britského Doveru.
Druhý den zájezdu (první den v Londýně) jsme měli první zkušenost s přeplněným
metrem, poté jsme prošli centrum Londýna, kde jsme viděli například Buckinghamský
palác, Piccadilly Circus nebo třeba London Eye, odkud se nám naskytl opravdu krásný
pohled na celý Londýn. Večer jsme byli rozděleni do rodin, u kterých jsme se
ubytovali a přespali.
Další den jsme strávili ve „škole“ a na Leeds Castle, kde jsme se procházeli
nádhernými zahradami a tisovým bludištěm.
Čtvrtý den našeho zájezdu jsme začali ve Stonehenge, odkud jsme přejeli do
nedalekého Salisbury, kde jsme viděli katedrálu s nejvyšší věží Londýna. Většina z nás
ale dala přednost obchůdkům před další prohlídkou katedrály. Měli jsme totiž
možnost navštívit Poudland, obchod, kde byla většina věcí za libru.
Pátý den ráno, něž se nám otevřelo Sea Life Centre, jsme se šli podívat na oblázkovou
pláž v Brightonu. Následně jsme navštívili Sea Life, kde jsme mohli obdivovat různé
druhy ryb. Odtud jsme se šli podívat na molo s mnoha malými obchůdky, a poté jsme
procházeli úzkými uličkami a zhlédli jsme také Royal Pavilion.
Šestý den jsme začali opět ve škole, tentokrát jsme obdrželi i certifikáty. Pak jsme jeli
opět do centra, kde jsme viděli například Tower Bridge a poté jsme jeli do Greenwich,
kde na nás kromě nultého poledníku čekal také nádherný výhled. Tady jsme nasedli
na autobus a vyrazili domů.
Za zmínku ale také stojí naše rodina. My jsme měli štěstí, a přidělili nám opravdu
milou rodinu, která uměla skvěle vařit a nikdy jsme se s nimi nenudili. Dokonce nám
na sebe dali kontakt, a nabídli nám, že se kdykoliv můžeme vrátit.
Celkově jsme si zájezd užili, neboť jsme byli opravdu dobrá parta, viděli jsme mnoho
památek a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, které jsme poté mohli uplatnit
v malých soutěžích v autobuse. S ostatními jsme se shodli, že bychom si zájezd klidně
zopakovali.
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