London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton
(poznávací zájazd Veľká Británia od 5. do 10. júna 2019)
Aj v tomto školskom roku sa študenti 1.D, 1.E, II.D a II.E triedy (spolu 40 žiakov)
a traja vyučujúci zúčastnili poznávacieho zájazdu do Veľkej Británie. Okrem jazdy autobusom
sme si vychutnávali aj plavbu kanálom TheEnglishChannel pri peknom slnečnom počasí.
Na ostrovy sme pricestovali druhý deň v dopoludňajších hodinách a začali sme
prehliadkou mestskej časti Greenwich s nultým poludníkom, Kráľovským observatóriom
a Múzeom námorníctva, s výhľadom na Námornú akadémiu, Dockland a Cannary Wharf.
Riverbusom sme sa preplavili na Westminster Piera pokračovali sme pešou prehliadkou na
parlamentárne námestie okolo Housesof Parliament, Big Benu, a Westminsterského kostola
a opátstva. V deň nášho príchodu sa konali veľkolepé prípravy na oslavu narodenín Jej
Veličenstva Alžbety II.. V tom čase navštívil Londýn aj americký prezident Donald Trump,
takže mesto bolov yzdobené americkými a anglickými vlajkami pozdĺž Buckinghamskej aleje
TheMall. Prehliadka pokračovala na bulvár Whitehall k sídlu ministerského predsedu na
Downing Street 10, Horseguard Parade, až k Trafalgarskému námestiu, národnej galérii
a potom na Leicesterssquare a Piccadilly Circus. Prešli sme si Cherring Cross a Totenham
Court, Soho, Čínsku štvrť a užívali si atmosféru multikultúrneho veľkomesta. Obdivovali sme
krásne upravený St. James´park a Green park počas osobného voľna. V popoludňajších
hodinách sme sa opäť riverbusom vrátili do Grenwich. V neskorších večerných hodinách sme
prišli do holiday parku Allhallows v Kentskom opátstve, kde sme sa ubytovali v mobilných
domčekoch.
Tretí deň sme sa presúvali na západné pobrežie Anglicka do kúpeľného mestečka
Bath, známeho svojimi Rímskymi kúpeľmi, a typickou provinčnou atmosférou. Pozreli sme si
mestečko Salisbury s katedrálou, kde je uložená kópia Veľkej listiny slobôd-Magna charta.
V osobnom voľne sme navštívili lokálne obchodíky a shopping mall na nákupy suvenírov.
Cestou späť sme navštívili Sonehenge, miesto s niekoľko tisícročí starými prehistorickými
kameňmi, ktoré slúžili ako obradné a obetné miesto Druidov, ale aj ako slnečný kalendár.
Pripisujú mu mýtickú a magickú silu. Kvôli veľmi upršanému a veternému počasiu sme sa
nedostali až do blízkosti kameňov, ale navštívili sme zákaznícke centrum so suvenír shopom.
Kamene sme si odfotili len z autobusu.
Štvrtý deň sme naplánovali návštevu historického mestečka Hastings, známe bitkou
Battle of Hasting v roku 1066, urobili sme si okružnú prehliadku mesta popri morskej
promenáde Hastings Pier a vyhliadkovom kolese Hastings Wheel. Následne sme sa presunuli
do pobrežného mesta Brighton, ktorý je obľúbeným výletným miestom Londýnčanov,
známeho aj pod názvom „London at thesea“. Prešli sme sa promenádou okolo Sea Life
centre, Brighton Pier, popred staré mólo pred ktorým je moderná vyhliadková veža. Potom
sme sa vrátili ku kráľovskému palácu Royal Pavilion a počas dlhšieho osobného voľna sme
v skupinkách objavovali krásy tohto nádherného prímorského centra.

Piaty deň bol už náš odchodový. Odfotili sme sa ešte v Allhallows holiday parku,
odovzdali domčeky a cestou späť sme si ešte vychutnali atmosféru sídelného
arcibiskupského mestečka Canterbury so známou katedrálou, kde pôsobil arcibiskup Thomas
Becket a Sir Geoffrey Chauccer napísal The Canterbury Tales. V Allhallows sme mali možnosť
zažiť, ako anglická rodina trávi predĺžený víkend alebo dni voľna pri očarujúcom sútoku rieky
Temže a Anglického kanála.
Vybavili sa ešte posledné nákupy v obchodnom dome Primark a Sainsbury´s a po
nalodení na trajekt Dover-Calais sme šiesty deň vo večerných hodinách prišli na Slovensko.
Aj keď sme zažívali typické anglické vrtošivé počasie, ktoré sa menilo niekoľkokrát za
deň, výlet bol plný nezabudnuteľných zážitkov z veľkomesta, atmosféry provinčných
mestečiek a anglického vidieka.

Allhallows Holiday Park, Kent

