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Netradiční program vhodný zejména pro starší, samostat-
nější studenty s ubytováním v hostelu nebo hotelu v centru 
metropole.

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. 
Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě 
Docklands 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 či Shard). Následuje procházka kolem The Monument 
- místa, kde vypukl ničivý Velký požár v roce 1666, až k St. Paul’s Cathedral, 
mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století. Na závěr 
dne přejdeme přes Millennium Bridge k divadlu Shakespeare’s Globe, které 
si v případě času a zájmu můžeme prohlédnout i zevnitř.
Ubytování v hostelu / hotelu.

3. den Po ránu se vydáme vstříc trojici velkých londýnských muzeí na Exhibition 
Road a dle časových možností některé navštívíme: Natural History Museum 
(Přírodopisné muzeum) - více než 80 milionů exponátů, a to včetně koster 
dinosaurů. Science Museum - sbírky obsahují slavnou Stephensonovu první 
parní lokomotivu či první tryskový motor apod. Victoria and Albert Museum 
- rozsáhlé sbírky evropského, indického, čínského, korejského a islámského 
dekorativního umění. Královský Hyde Park – jeden z největších parků 
v Londýně, prozkoumáme taje populárního Speaker‘s Corner a vyfotíme si 
Marble Arch, památník prince Alberta a oválnou fontánu, která je památníkem 
princezny Diany. V případě času a zájmu dojdeme až ke Kensingtonskému 
paláci, který je oficiálním sídlem vévody a vévodkyně z Cambridge s rodinou. 
Ubytování v hostelu / hotelu.

4. den Hampton Court Palace - původní královský palác s nádherným 
interiérem a zahradami, který svého času využíval i Jindřich VIII. nebo Marie II. 
Stuartovna se svým manželem Vilémem Oranžským. Greenwich – čtvrť známá 
po celém světě díky nultému poledníku, který prochází zdejším královským 
parkem. Navštívit můžeme Královskou observatoř (Royal Observatory), 
Maritime Museum (Britské námořní muzeum) a projdeme se kolem Royal 
Naval College (Námořní akademie) ke Cutty Sark – svého času nejrychlejší 
plachetnice na světě. V případě času přejezd do moderní čtvrtě Docklands 
k druhé nejvyšší budově Londýna - Canary Wharf, nedaleko které se mezi 
londýnskými mrakodrapy ukrývá český poklad - Plovoucí most architekta 
Jana Kaplického  (Docklands Floating Bridge).
Ubytování v hostelu / hotelu.

5. den Návštěva filmových ateliérů Warner Bros. Studio, kde se v rámci 
prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte se vznikem nejúspěšnější 
filmové série o čaroději Harrym Potterovi – zázemí natáčení, nádherné kostýmy 
a neuvěřitelné množství filmových rekvizit. 
Po asi 4hodinové prohlídce se přepravíme do centra Londýna, kde program 
přizpůsobíme časovým možnostem – např. návštěva známého muzea 

Londýn
Hampton Court, Hyde Park, Oxford Street

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

5 dnů / 2 noci hostel / hotel 7.890 Kč

6 dnů / 3 noci hostel / hotel 9.390 Kč

7 dnů / 4 noci hostel / hotel 10.690 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, eurotunel/trajekt, uby-
tování se snídaní, průvodce, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění 
na storno zájezdu a připojištění na covid-19, barevná mapa Londýna.

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

voskových figurín Madam Tussauds, procházka po Baker Street, kde 
zaklepeme na dveře budovy 221B – bydliště geniálního Sherlocka Holmese 
nebo se ponoříme do ráje shopping loverů na Oxford Street, kde si každý 
přijde na své.
Ubytování v hostelu / hotelu.

6. 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 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. Dále se 
vydáme na Trafalgar Square. Ve večerních hodinách přeprava do Francie.

7. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Naučný program Naučný program 
pro velké objevitele!pro velké objevitele!


