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                  Cardiff – Velká Británie (Wales) 

1.3. -31.5.2008 

 

Jak tam?  

Jednoznačně bych se přikláněla k letecké dopravě. My 
jsme zvolily společnost Easy-jet, Praha – Bristol. 
Cestování poměrně levné a mnohem pohodlnější než 
autobusem. Z letiště k nádraží v Bristolu (Bristol 
Temple Meads) pak jezdí pravidelná autobusová 
linka cca každých 20 minut, cena 6 liber. Z Bristolu 
se dostanete do Cardiffu snadno vlakem, cesta 
trvá asi hodinu, cena cca 8 liber.  

 

Doprava  

Městská doprava 

Dopravu po Cardiffu zajišťují městské autobusy. Cena lístku je závislá na vzdálenosti 
kterou ujedete, ne na čase. Lze si však zakoupit jízdenku celodenní, cena 3 libry. 

Pozor – řidič nevrací drobné, musíte mu tedy dát buď přesnou částku (do jakési kasičky), nebo - pokud 
musíte platit větší částkou - Vám vypíše poukázku na vrácení peněz. Peníze si pak vyzvednete 
v kanceláři autobusové dopravy na centrálním autobusovém nádraží.  

Vlaková doprava 

Vlaková doprava je poměrně drahá, bohužel nelze uplatnit žádnou slevu pro studenty. Pokud můžete, 
využívejte zpátečních jízdenek (zpáteční cesta Vás vyjde překvapivě velmi levně, mezi Cardiffem a 
Bristolem asi na 2 libry). U pokladen můžete platit jak hotově, tak platební kartou.  

Autobusy 

Pokud si plánujete cestu dopředu, je výhodné využít soukromých společností a jejich fun fare nabídek.  

http://www.nationalexpress.com 

http://firstgreatwestern.co.uk 

http://www.megabus.co.uk 

 

Co s sebou 

Oblečení 

Rozhodně neuděláte chybu, pokud si vezmete nepromokavé oblečení. Ve Walesu, kde často prší i 
několik dní prakticky nepřetržitě, se Vám vyplatí.  

Uniforma do nemocnice 

Upřednostňována je sice vlastní, avšak pokud budete chtít, lze si vypůjčit uniformu od univerzity. 
Alespoň nebudete vzbuzovat příliš moc pozornosti a nebudou Vás všichni považovat za kuchaře.   

Nádobí 

Příbor, talíře a hrnek nám byly zapůjčeny. Nějaké nádobí je také volně k dispozici na kuchyňce, ale je 
lepší mít například svůj hrnec (doporučuji si koupit nějaký levný na místě, než  jej vézt jej s sebou z ČR).  
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Ostatní vybavení 

Cestovní adaptér – ve Velké Británii se používá jiný tvar zásuvek (tříkolíkový) a je lepší si pořídit měnič. 

Ubytování 

Naše ubytování bylo v areálu nemocnice, zajištěno přes Katy Perkins. Cena 205 liber za měsíc. Pokoje 
byly jednolůžkové, sociální zařízení a kuchyňka společná na patře. Pokud byste chtěli pokoj s přípojkou 
na internet, je lepší si o něj zažádat dopředu, protože přípojku nemají všechny pokoje. S nabíjením 
notebooků jsme neměly žádný problém.  

Náš pokoj... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy na výlety 

ZOO - Bristol 

Malá zoologická zahrada, krásné moderní expozice. Zajímavé chované druhy (rarity) – ksukol ocasatý, 
holub růžový, okapi a mnoho dalších. Sleva na kartu ISIC 

http://www.bristolzoo.org.uk/ 

 

Hrady 

Ve Walesu lze navštívit velké množství hradů. Kromě 
Cardiff Castle v centru města můžete navštívit 
například impozantní hrady v Caerphilly 
(http://www.castlewales.com/caerphil.html) a Chepstow 
(http://www.castlewales.com/chepstow.html). 

Nezapomeňte si vzít sebou ISIC, sleva pro studenty je 
výrazná.  

               
Caerphilly Castle 
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Útesy 

Pěší výlet kolem útesů lemujících pobřeží je nezapomenutelný a nemusíte ani cestovat příliš daleko. 
Trasa, kterou jsme si zvolily my, měřila asi 15 km a 
dala se dobře ujít během jednoho dne. Doporučuji 
vlakem z Cardiffu dojet do Llantwit Major, odtud skrz 
vesnici dle směrovek dojdete k pobřeží u kterého je 
i bufet s občerstvením a snadný přístup k moři. 
Odtud pokračovat západně stále podél útesů po 
vyšlapané stezce. Cestou se Vám naskytnou 
úžasné výhledy na útesy i na všudypřítomná stáda 
ovcí. Stezka vede také kolem majáku. Z vesničky 
Southemdown pak dojet autobusem do Bridgendu a 
z něj pak vlakem zpět do Cardiffu.  

 

 

 

Dostihy 

Pokud jste příznivcem dostihového sportu, podívejte se na  stránky závodišť: 
http://www.britishracecourses.org/ 

Od Cardiffu je asi nejblíže Chepstow  (http://www.chepstow-racecourse.co.uk), ve kterém můžete kromě 
dostihů navštívit i hrad. V době pobytu probíhá i slavný Cheltenham gold cup v Cheltenhamu v rámci 
festivalu od 10. do 13.března.  

 

Muzea 

Klasické muzeum je v centru města - www.museumwales.ac.uk 

Určitě si udělejte výlet do St.Fagans www.museumwales.ac.uk/en/stfagans/, jedná se v podstatě o 
skanzen, zabývající se  historií Walesu. Dostanete se nejsnáze městskými autobusy.  

Vstup do všech muzeí je zdarma. 

 

Kam na levné kafe a čokoládu... :-) 

Pokud půjdete do města, určitě projdete kolem studentského centra (Student’s Union) univerzity, které 
sídlí hned naproti hlavní budově univerzity. Horké nápoje stojí jen nějakých 80p.  

 

 

Lucie Benková a Martina Jurigová (2ZZ) 

 

 

 

 

 


