
  

 
Termín: 18.-22.5.2015                 Číslo zájezdu: 302-2060                  Cena: 5 900,- Kč 

 

LONDÝN PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
PRO MALÉ SKUPINY 

 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE 

Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách a přejezd autokarem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami. 
 

2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, HMS BELFAST, CITY 

Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd 
do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý 
poledník. Jízda lodí po řece Temži pod mostem Tower Bridge k Toweru. Procházka přes slavný most Tower Bridge na 
jižní břeh Temže k plovoucímu muzeu - bitevní lodi HMS Belfast. Prohlídka lodi, která bojovala ve II. světové válce i ve 
válce o Koreu. Dále procházka kolem divadla Globe k lávce Millennium Footbridge a k monumentální katedrále 
St. Paul’s Cathedral, jejíž stavba byla inspirována italskou architekturou. Možnost výstupu na kopuli katedrály, odkud 
se naskýtá překrásný pohled na Londýn. Odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře. 
 

3. DEN: LONDÝN - NATURAL HISTORY MUSEUM, MADAME TUSSAUD´S 

Po snídani přesun do čtvrti South Kensington, návštěva Natural History Museum (kostry dinosaurů, sbírky meteoritů, 
místnost se zemětřesením, živé exponáty aj.). Procházka Hyde Parkem kolem Royal Albert Hall, Albert Memorial 
a Diana Memorial. Přejezd metrem k muzeu voskových figurín Madame Tussauds a prohlídka muzea. Odjezd na 
ubytování (jako předešlou noc), večeře. 
 

4. DEN: LONDÝN - CHELSEA FC, WESTMINSTER 

Po snídani odjezd do centra Londýna. Návštěva fotbalového stadionu Chelsea FC. Přejezd metrem do oblasti 
Westminsteru. Jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 
131 m). Procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Whitehall, Trafalgar Square aj. Odpoledne možnost návštěvy obchodního domu Hamleys, největšího londýnského 
hračkářství. Dokončení procházky centrem Londýna - Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. 
V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais. 
 

5. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 

- doprava zájezdovým autokarem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) 
- 2x ubytování v anglických rodinách, 2x snídaně, 2x večeře, 2x oběd formou balíčku 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 60,- GBP / děti do 16 let) 
 


