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RIAT 2023  
 

 křídové útesy  
 muzea bitvy o Británii      
 Portsmouth - námořní muzeum, muzeum  D-Day 
 RIAT - největší světová oslava letectví 

   
Termín: 12. 7. – 16. 7. 2023 

 

Cena: 9 390,- Kč                                                            

 
PROGRAM:  

1. den: odjezd z Plzně v 18.00 hod. (z Prahy v 16.45 hod.), tranzit přes Německo a Belgii do Francie. 

2. den: ráno plavba trajektem přes kanál La Manche, Anglie nás už z dáli přivítá svými proslulými 

doverskými bílými útesy. Po vylodění v Doveru nejprve navštívíte přímo nad křídovými útesy 

památník Bitvy o Británii v Capel-le-Ferne, více zde. Na zdejším nebi se v roce 1940 v divokých 

soubojích rozhodovalo o osudu celé Británie a na tabuli cti najdete i jména československých pilotů. V 

návštěvnickém centru, ve tvaru Spitfire křídla, můžete prožít interaktivní poplach na jednom z polních 

letišť a okamžitý start proti náletu německých bombardérů. Krátký přejezd do soukromého muzea 

Bitvy o Británii v prostorách bývalého strategicky položeného letiště RAF Hawkinge (tehdy 

polohově jen 6 minut letu z francouzské základny Luftwaffe). Najdete zde unikátní sbírku všeho, co 

souvisí s bitvou o Británii - letadla RAF i Luftwaffe, motory, vybavení letadel, uniformy, části zbraní 

„odplaty“, fotografie…, více o muzeu a historii letiště zde. Přejezd na hotel, odpočinek a nocleh. 

3. den: den strávíte v přístavním městě Portsmouth, které je domovem královského loďstva Royal 

Navy. Program dne dle zájmu, budete mít možnost prohlédnout si přístav během vyhlídkové plavby, 

navštívit historické doky, muzeum Royal Navy s loděmi HMS Victory, HMS Warrior a HMS M33, 

ponorkové muzeum s HMS Alliance, Mary Rose muzeum, více zde. Je možné také navštívit 

muzeum invaze D-Day, udělat si výlet vznášedlem na ostrov Wight, navštívit věž Emirates 

Spinnaker Tower s výhledy na pobřeží, přístav, historické doky a staré centrum, nebo také relaxovat 

na zdejších plážích. Večer návrat na hotel, nocleh. 

4. den: ranní přejezd na letiště RAF Fairford, celodenní RIAT 2023 (Royal International Air Tattoo) – 

jedná se o jedinečný a největší letecký den na světě, a to díky rozmanitosti letadel v letových i 

statických ukázkách cca z 30 pozvaných zemí světa, počtu vystupujících akrobatických skupin a také 

díky nejširší prezentaci Královského letectva a US Air Force, více zde. Po ukončení leteckého dne 

přejezd do Doveru.  

5. den: noční trajekt do Francie, tranzit Německem, předpokládaný příjezd do 18.00 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 

2x trajekt, 2 noci v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), služby průvodce. 

 

 

  
 
pokračování 2. list 

https://www.battleofbritainmemorial.org/
http://www.kbobm.org/
https://www.nmrn.org.uk/
https://www.airtattoo.com/
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Příplatky: cestovní pojištění + 260,- Kč, 1lůžkový pokoj + 3 600,- Kč. 

 

Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 200,- Kč. 

 

Fakultativně: RIAT zvýhodněné skupinové vstupné 54,- GBP, do 18 let zdarma. Vstupenky zajistíme 

předem po objednávce zájezdu a požadavku na zajištění vstupenky, nejpozději do 5. 6. 2023. 

Vstupenky nelze zakoupit na místě, běžná cena 69,- GBP. 

 

Doporučená částka na další vstupy: dle zájmu a věku 50 až 90,- GBP. 

 

Odjezdová místa:  

Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Rozvadov. 

 

   

   

    

      


