SIGHTSEEING
We'll meet here by the gallery at 4 pm sharp.
Don't be late, or we'll leave without you.
We offer two choices of tour today: one
historical, one in the countryside.
Our route covered many places of historical
interest and natural beauty.
You can't do all the sights in one afternoon.
Pick and choose a little.
The cathedral was erected on the site of a
former rotunda in the reign of King Edward.
An archaeological dig has revealed that an
Iron Age fort once existed here.
Only crumbling walls and a staircase remain of
the original building.
Is there a special guidebook to the
archaeological sites of the region?
The travel agency offers sightseeing tours as
part of the package, at no extra cost.
Visitors to monuments are often unaware how
much they damage them simply by being
there.
Stonehenge in Britain attracts hundreds of
thousands of visitors every year.
Entrance to the cathedral is free, but
contributions are gratefully received.
The Tate Gallery houses a permanent
collection of national art as well as loan
exhibitions.
Visitors to the nature reserve are requested to
stay on the marked trails.
I've lived in London for most of my life, and
yet I've never visited theTower of London.

Setkáme se zde u galerie přesně ve čtyři hodiny.
Přijďte včas, nebo odjedeme bez vás.
Dnes nabízíme dvě varianty zájezdů: jeden po
pamětihodnostech, jeden do přírody.
Naše trasa zahrnovala mnoho historicky
zajímavých míst a krás přírody.
Nemůžete zvládnout všechny památky za jedno
odpoledne. Vyberte si jen něco.
Katedrála byla postavena na místě dřívější
rotundy za vlády krále Edwarda.
Archeologický výzkum odhalil, že zde kdysi
existovalo opevnění z doby železné.
Z původní stavby zůstávají jen drolící se zdi
a schodiště.
Existuje speciální průvodce archeologickými
nalezišti tohoto regionu?
Jako součást celého zájezdu cestovní kancelář
nabízí bez příplatku výlety po památkách.
Návštěvníci památek si často neuvědomují, jak
moc je ničí prostě jen svou přítomností.
Stonehenge v Británii každoročně přitahuje
statisíce návštěvníků.
Vstup do katedrály je zdarma, ale příspěvky jsou
vítány.
V Tate Gallery je umístěna stálá sbírka
národního umění i zapůjčené výstavy.
Žádáme návštěvníky přírodní rezervace, aby se
zdržovali na vyznačených cestách.
Žiji v Londýně většinu svého života, a přesto
jsem nikdy nenavštívil londýnský Tower.

