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Londýn

vhodné pro SŠ

Londýn - Warner Bros. Studio, Madame Tussauds, Legoland Windsor

Legoland  Wndsor

Londýn - Warner  Bros . Studio 

Londýn - Warner  Bros . Studio 

Méně náročný program vhodný pro mladší studenty 
s návštěvou zábavního parku Legoland Windsor.

Program:
1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie.
2. den V ranních hodinách přeprava do Velké Británie.
Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze 
které se nám naskytne neobvyklý pohled na  O2 Arénu a  severní Greenwich. 
Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě 
Docklands až do  oblasti City of London – navštívit můžeme Tower of 
London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských 
korunovačních klenotů a  historických zbraní) nebo zvedací most Tower 
Bridge, kde budeme mít možnost se projít po pěší prosklené lávce, vysoko nad 
londýnskou dopravou. Podíváme se také k  bitevnímu křižníku HMS Belfast, 
od  kterého budeme mít výhled na  nejmodernější stavby podél Temže (např. 
Gherkin - okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie s  310 
metry). Následuje procházka kolem The Monument - místa, kde vypukl ničivý 
Velký požár v roce 1666. V případě času a sil se můžeme jít podívat k St. Paul’s 
Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století.  
V podvečerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v okolí Londýna
3. den Dopoledne se necháme okouzlit jedním z největších obydlených hradů 
na světě - Windsor Castle. Jde o sídlo britských panovníků a nejvýznamnější 
oficiální rezidenci královské rodiny mimo Londýn. Během prohlídky navštívíme 
část státních apartmánů přístupných veřejnosti, minout nesmíme ani expozici 
hraček a proslulý domeček pro panenky, největší svého druhu na světě, který 
patřil královně Mary z Tulcu a jenž je plný úžasných a propracovaných detailů. 
Podíváme se také do  krásné a  bohaté kaple sv. Jiří, kde je pohřbeno deset 
panovníků, a to včetně nechvalně známého Jindřicha VIII Tudora, který během 
svého života vystřídal šest manželek.
Zbytek dne strávíme v  zábavném parku Legoland Windsor Resort, kde 
nás čekají nezapomenutelné atrakce v  dobrodružném světě plném zážitků. 
Každý si zde přijde na své – zakřičet si můžete na dračí dětské horské dráze, 
pár kapek může návštěvníky pokropit na  jedné z  mnoha  vodních atrakcí, 
zařádíme si na  laserových hrách a při dalších aktivitách. Park zkrátka nabízí 
zábavu všeho druhu a vykouzlí úsměvy na tváři všech žáků. 
Ubytování v hostitelských rodinách.
4. den Den zahájíme návštěvou filmových ateliérů Warner Bros. Studio, 
kde se v rámci prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte se vznikem 
nejúspěšnější filmové série o  Harrym Potterovi, které stvořila britská 
spisovatelka J. K. Rowlingová. Uvidíte zázemí natáčení, nádherné kostýmy 
a  neuvěřitelné množství filmových rekvizit a  nadpřirozené bytosti, které 
se ve filmech objevily. Po prohlídce (cca 4 hodiny) se přepravíme do centra 
Londýna a  navštívíme muzeum voskových figurín Madame Tussauds, kde 
dostaneme příležitost se vyfotit se světově známými osobnostmi. 
Ubytování v hostitelských rodinách.
5. den Hned po  ránu se projedeme lodí po  Temži a  během plavby si 
prohlédneme nejznámější památky Londýna. Z loďky vyskočíme u slavného 
135 metrů vysokého kola London Eye, ze kterého si můžeme prohlédnout 
Londýn z ptačí perspektivy. Nebo navštívíme London Dungeon - kombinace 
skutečných dějin, hororu i  humoru, jež vás provedou nazpět časem 

Zajímají Vás jiné londýnské atrakce? 
Napište si o ně a zařadíme Vám je do programu.

Pro každého zdarma 
barevná mapa Londýna

pouze u CK Kristof

Londýn

vhodné pro ZŠ

do  nejtemnějších momentů v  historii hlavního města. Odpoledne strávíme 
v  oblasti Westminsteru, kde se projdeme kolem budov Parlamentu 
s věhlasným Big Benem, nasměřujeme se k Westminster Abbey, kde jsou 
již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Odtud nás čeká 
St.James´ Park, kterým dojdeme k  sídlu královské rodiny Buckingham 
Palace. Vyfotíme si památník „Královny Matky“ a vydáme se přes třídu The 
Mall na Trafalgar Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde 
Angličané vítají nový rok. S Londýnem se rozloučíme v samém centru zábavy 
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent 
Garden.  Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Francie.
6. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt, ubyto-
vání v hostitelských rodinách s plnou penzí, kompletní pojištění včetně léčebných výloh 
v zahraničí, průvodce a pojištění proti STORNU zájezdu, barevnou mapu Londýna

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v GBP, drobná EUR (tranzit)

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč  / osoba, viz katalog strana 54.

6 dnů / 3 noci rodiny 7.990 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny 9.190 Kč


