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Program vhodný pro ty, kteří chtějí zažít britskou metropoli 
všemi smysly - nejznámější památky, muzea, nákupy a uby-
tování v hostitelských rodinách v Londýně.

Program:
1. den Odjezd z ČR, tranzit SRN, Belgie, Francie.

2. den V ranních hodinách přeprava 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, výstava navigačních a astronomických přístrojů, ukázka 
4,5 miliardy let starého meteoritu, nultý poledník), Námořní muzeum – 
ukázky lodí od prvních až po nejmodernější, výstava námořních uniforem 
(např. admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru), interaktivní výstava a Royal Naval 
College (námořní akademie). Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější 
čtvrť Docklands (průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canary 
Wharf).
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 2. sv. války HMS Belfast (možnost prohlídky jednotlivých palub, expozice 
zachycující život námořníků), výhled na nejmodernější stavby podél Temže. 
Den můžeme zakončit vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.
Večer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.

3. den Oxford - sídlo nejstarší univerzity v zemích používající angličtinu, 
pěší okruh kolem nejstarších kolejí, univerzitního kostela, knihovny, čítárny, 
promoční síně a dalších historických památek, možnost návštěvy jedné 
z univerzitních kolejí - New College, kde se natáčel film Harry Potter, výstup 
na věž kostela St. Mary’s  Church, odkud je krásný výhled na město i okolí 
nebo návštěva nejstarší botanické zahrady v Británii či přírodovědné muzeum 
Windsor Castle - největší a nejdéle obývaný zámek na světě a nejvýznamnější 
oficiální rezidence královské rodiny mimo Londýn, procházka městečkem 
Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými domy.
Eton – procházka městečkem k prestižní soukromé chlapecké škole.
Ubytování v hostitelských rodinách.

4. den celodenní Londýn – naučná muzea Natural History Museum 
(mechanické modely dinosaurů, simulátor zemětřesení, pohyblivé schodiště 
skrze obrovský model Země), Science Museum (rozsáhlé sbírky objevů 
a vynálezů, jejich přínos v každodenním životě, mnoho interaktivních exponátů), 
Harrods – nejznámější londýnský obchodní dům, Hyde Park a tradiční místo 
proslovů Speakers‘ Corner, Oxford Street – známá nákupní třída.
Ubytování v hostitelských rodinách.

5. 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 

To nejlepší z Londýna a okolí
Oxford, Windsor, Eton, Greenwich, Westminster

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

5 dnů / 2 noci hotel od 7.790 Kč

5 dnů / 2 noci rodiny 8.190 Kč

6 dnů / 3 noci rodiny 9.390 Kč

7 dnů / 4 noci rodiny 10.390 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování v rodinách 
s plnou penzí/ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, eurotunel/trajekt, 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)

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 Soho, Covent 
Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci). Večer projížď ka lodí po Temži.
Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do Francie.

6. den Návrat přes Francii, Belgii, SRN, příjezd do ČR.


