
 

 

 Zájezd do Paříže a Londýna 
 

 

V květnu se naše škola vydala na zájezd do Paříže a 

Londýna, který trval 6 dní. Po dlouhé cestě jsme dorazili 

do Paříže, kde jsme si udělali jednodenní zastávku. Počasí 

bylo nádherné, takže prohlídku Paříže jsme si užili. Když 

jsme přijeli do centra 

Paříže, čekala na nás 

průvodkyně, která žije 

v Paříži už několik let, 

proto nám něco ke 

každé památce řekla. První co nás všechny zaujalo, byla 

Eiffelova věž, takže všichni jsme si ji šli nejprve vyfotit, a 

potom jsme se šli podívat až 

do druhého patra, kde je 

nádherný výhled na celou 

Paříž. V Paříži nás také čekala 

plavba lodí, na které jsme 

viděli spoustu zajímavých 

památek. Nakonec jsme si 

prošli důležité a krásné 

památky Paříže od Notre-Dame, přes Louvre až po Vítězný oblouk.  

 

Další den nás čekala plavba lodí z přístavu Calais do Anglie. 

Vstávali jsme brzo ráno, abychom stihli první trajekt, kterým jsme 

se dostali do přístavu 

Dover. První den v 

Londýně nebylo moc 

pěkné počasí, ale později i 

svítilo sluníčko.  Začali 

jsme procházkou od Westminsterského parlamentu, 

kde jsme viděli Big Ben, šli jsme přes Trafalgar Square, 

tady jsme se byli podívat do Národní galerie a 

zakončení procházky bylo u Buckinghamského paláce, 

na který se všichni moc těšili a měli důvod. 

  

Druhý den v Londýně začal prohlídkou velké nákupní ulice 

Oxford Street, kde nás samozřejmě zlákaly obchody. 

Potom jsme šli přes Hyde Park a přes Kensingtonské 

zahrady, až jsme došli k Přírodopisnému muzeu, které 

jsme si mohli celé projít. Po zajímavé prohlídce jsme se 

rozdělili na dvě skupiny.  



 

 

Jedna skupina jela na prohlídku Harry Potter studií a 

ta druhá měla volno, které mohla využít k 

nakupování. Po příjezdu do studií jsme si mohli projít 

celé ateliéry Harryho Pottera od přístěnku pod 

schody, přes Londýnský expres, Příčnou ulici, 

nejkrásnější Gringottovu banku, až po model 

Bradavic. První část 

prohlídky byla 

komentovaná a potom 

jsme si ateliéry libovolně prošli. Viděli jsme, jak vznikala většina 

masek, kostýmů a různých efektů. Poklonil se nám hipogryf 

Klofan a sedli jsme si do létajícího auta. Pro milovníky Harryho 

Pottera úžasný zážitek zakončený douškem máslového ležáku. 

 

  

 

 

Poslední den v Londýně jsme se byli podívat na 

Tower Bridge, po kterém následovala prohlídka 

Toweru of London, kde jsme viděli historii celé 

Anglie, ale to nejkrásnější a nejzajimavější byly 

korunovační klenoty. Po prohlídce jsme si prošli 

ještě nějaké památky: viděli jsme Shakespaerovo 

divadlo, Millenium Bridge a nádhernou katedrálu 

sv. Pavla. Nakonec našeho dne jsme jeli na 

Greenwich, kde 

jsme se byli 

podívat na nultý poledník, ale hlavě byl odsud opravdu 

nádherný výhled na celý Londýn. Bylo to úžasné zakončení 

našeho výletu. Poté jsme jeli do přístavu Dover, kde jsme opět 

nasedli na trajekt a přejeli jsme do Francie a odtud jsme už 

jeli domů. Celý zájezd se moc 

povedl, měli jsme milou paní 

průvodkyni jak v Paříži, tak v 

Londýně. Viděli jsme spoustu památek, zajímavostí a dozvěděli jsme 

se spoustu nových informací. Byl to prostě úžasný zážitek. 

                                                           Denisa Endlicherová, 2AZ 


