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Londýn - London Eye

Průvodkyně Dáša v plném nasazení

Londýn  - Buckingham Palace

Londýn - Greenwich, Natural History Museum, Hyde Park, Westminster

Program:
1. den - v odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie

2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie 
Londýn – celodenní prohlídka
Greenwich - předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému 
poledníku, procházka královským parkem kolem Royal Observatory (bývalá 
královská observatoř, nyní výstava navigačních a astronomických přístrojů, 
na dvoře observatoře je vyznačen nultý poledník), dále parkem k  Maritime 
Museum (námořní muzeum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější, 
výstava námořních uniforem atd.) a Royal Naval College (námořní akademie). 
Odtud možno dojít pěším tunelem pod Temží (cca 370 m dlouhý) na jižní 
cíp ostrova Isle of Dogs, odkud je nádherný výhled na celý Greenwich Park 
a Maritime Museum. Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť 
Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canada Tower).
City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení 
a popraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní), přes 
symbol Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II. světové 
války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice zachycující 
život námořníků), výhled na nejmodernější stavbu Londýna z r. 2004 Gherkin 
(okurka nakládačka), krátká zastávka v  Docích sv. Kateřiny. Dle časových 
možností návštěva katedrály Sv. Pavla. Den můžeme zakončit vyhlídkovou 
jízdou lanovkou přes Temži.
Večer ubytování v hotelu.

3. den celodenní Londýn – naučná muzea Natural History Museum - 
mechanické modely dinosaurů, simulátor zemětřesení, pohyblivé schodiště 
obrovský model Země, Science Museum - rozsáhlé sbírky objevů a vynálezů, 
ukázka jejich přínosu v každodenním životě, mnoho interaktivních exponátů. 
Harrods – nejznámější londýnský obchodní dům, Hyde park a tradiční místo 
proslovů Speakers´Corner, nákupy na Oxford street.
Večer odjezd do hotelu.

4. den celodenní Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na  London Eye 
(135 m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na celý Londýn), dále pak 
přes Westminster Bridge k  budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster 
Tower) a  Westminster Abbey (místo korunovací a  odpočinku britských 
panovníků, místo svatby prince Williama a  Kate), přes vládní čtvrť White 
Hall kolem Downing Street (oficiální rezidence britského ministerského 
předsedy), přes Horse Guard Parade a St. James´s Park k Buckinghamskému 
paláci (oficiální sídlo britského panovníka). Trasa pokračuje přes náměstí 
Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např. 
od Raffaela či Rembrandta), dále pak přes Piccadilly Circus se sochou Erose, 
na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti a Soho, Covent 
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížďka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, přeprava trajektem.

5. den  V odpoledních hodinách návrat do ČR

Londýn se vším všudy za nejlepší ceny.

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

Víte, že se poblíž Londýna nacházejí filmové 
ateliéry, kde se natáčela sága Harry Potter?
Rádi Vám zajistíme jejich prohlídku.

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zahraničním busem s klimatizací a WC, ubytování v hote-
lu se snídaní,  průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí 
a pojištění proti STORNU zájezdu, barevná mapa Londýna.

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

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

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 50 osob + 3x pedagogický dozor. 
Zájezd za speciálních podmínek. Pro více informací volejte na naši bezplatnou 
linku 800 138 241.

4 dny / 1 noc hotel 3.890 Kč

5 dnů / 2 noci hotel 6.290 Kč

6 dnů / 3 noci rodiny 6.590 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny 7.790 Kč

Pro každého zdarma 
barevná mapa Londýna

pouze 
u Kristof

NEJLEVNĚJŠÍ

Londýn


