
Londýn pro základní školy 

 
 
 4 850 Kč  

 

• ubytování: privát 

• strava: plná penze 

• doprava: autobusem 

Program zájezdu 
1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského 
přístavu Calais, trajekt z Calais do Doveru. 
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka města – Greenwich, procházka parkem ke Královské 
observatoři a Nultému poledníku, projížďka lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu 
Tower Bridge. Procházka po slavném mostě na jižní břeh Temže k bitevní lodi HMS Belfast. Dále 
okolo divadla Globe k mostu Millennium Bridge, po kterém dojdeme k druhé největší církevní 
stavbě Evropy, k monumentální St. Paul's Cathedral. Následuje přejezd na místo setkání s 
hostitelskými rodinami, ubytování, večeře. 
3. den: snídaně v rodinách. Návštěva Natural History Museum (kostry dinosaurů, sbírky 
meteoritů, místnost se zemětřesením, živé exponáty aj.), procházka po Hyde Parku, kolem Royal 
Albert Hall, Albert Memorial a Diana Memorial. Návrat na ubytování, večeře.  
4. den: snídaně v rodinách. Prohlídka centra Londýna - Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť, SOHO aj. Dle 
zájmu návštěva největšího londýnského hračkářství - obchodní dům Hamleys, případně projížďka 
na slavném kole London Eye. Navečer odjezd do Doveru, trajekt do přístavu v Callais. 
5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.  
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Sleva 4 850 Kč  

cena za 5 dní (2 noci) 

Termín: 6.-10.dubna 2020 

Cena zahrnuje 

• * dopravu luxusním zájezdovým autobusem (klimatizace, WC, DVD)  

• * 2x trajekt přes La Manche  
• * 2x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku)  
• * komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu  
• * pojištění CK proti úpadku  
• * služby průvodce po celou dobu zájezdu  
• * svačinu na cestě zpět jako dárek  

Cena nezahrnuje 

• * vstupné do navštívených objektů  

• * jízdné MHD  

Celkem: 80 liber 


