Krásná Anglie
V pátek jsme se vrátili ze vskutku krásného zájezdu do Anglie se zastávkou v Belgii.
Autobus i cestování s ním bylo poměrně komfortní, děti hezky spaly, mohly si koupit u
řidičů pití nebo si nechat zalít horkou polévku a po cestě zpátky jsme se dívali na
filmy. První den jsme si prohlédli atomium a odpoledne v Belgii zamířili do Brugg, kde jsme
viděli nejen krásný klášter, klikaté uličky, ale dali jsme si i waffle či hranolky a povozili se
na lodičkách. Ocenili jsme, že ve Francii byla večer ještě možnost rychlého nákupu a na
hotelu F1 jsme se prospali v posteli. Ráno jsme vyrazili na trajekt a při příjezdu k pobřeží
jsme si prohlédli útesy a rovnou vyrazili do Canterbury, kde jsme mimo katedrály a její
krypty stihli už první nákupy. Kolem poledne jsme se vydali na Beachy Head a později
jsme přesunuli do Brightonu. Po prohlídce krásného akvária si většina z nás zakoupila fish
and chips a s výhledem na moře jsme si tuto místní pochoutku užili. Večer už si nás
vyzvedli hostitelské rodiny. Další den jsme se vydali do Windsoru, kde čekal nával turistů
(po sobotní královské svatbě), ale to nám nevadilo. Odpoledne jsme se už procházeli
kolem monumentálních kamenů Stonehenge. K večeru jsme ještě zavítali do nádherné
katedrály v Salisbury, nakoupili v místním obchůdku pár suvenýrů a podívali se na Magnu
Chartu. Poslední den jsme se rozloučili s rodinami a zavítali do Londýna, tady jsme kromě
plánované návštěvy muzea voskových figurín, historického jádra a London Dungeon stihli i
nákupy na Piccadilly Circus, posezení v parku, dvě cesty metrem a lodí jsme si protáhli
výlet až do Greenwich, kde jsme si vychutnali pohled na Londýn a stihli se postavit oběma
nohama na východní i západní polokouli. Cesta autobusem už pak proběhla v pořádku a
autobus ovládlo jen tiché oddychování spících dětí. Pár úseků dálnice v Německu bylo
poměrně zacpaných ale příjezd do Prahy jsme zvládli v pořádku. Děti nás během
pobytu potěšily svou ochotou komunikovat i nadšením, které projevovaly při prohlížení
památek. Máme radost, že to všechno tak krásně vyšlo a těšíme se na příští rok!
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