
JARNÍ LONDÝN   
LETECKY Z PARDUBIC

TERMÍN 22. - 24. března 2018

CENA: 7790 Kč 
          
Cena zahrnuje: leteckou dopravu včetně tax z Pardubic do Londýna a zpět, 2 x ubytování v hotelu se 
snídaní, služby průvodce, pojištění CK Jana Hudková proti úpadku, transfer z letiště do hotelu a zpět, 
příruční kabinové zavazadlo

Cena nezahrnuje: nepovinné vstupné do vybraných objektů, MHD, kapesné, pojištění do zahraničí, 
zavazadlo větší než kabinové a do 15kg, obědy a večeře (vše bude upřesněno v pokynech 14 dní do 
odletu, ale přibližně na vlak/metro/doubledecker celkem 30 GBP)

Lze domluvit i odvoz do Pardubic a zpět z Dobrušky a okolí.
Děti do 12 let a senioři nad 60 let sleva 300 Kč.  
Jednolůžkový pokoj za příplatek 1500 Kč, doobsazení na pokoj zdarma na dotaz.

Program – návrh, ale lze absolvovat svůj bez průvodce:
1. den čtvrtek: Odlet z Pardubic v dopoledních hodinách, přílet do Londýna, transfer na hotel. Po poledni
přejezd vlakem/metrem do centra přímo pod obří kolo London Eye, procházka po nábřeží řeky Temže,
výhled na Houses of Parliament (sídlo Dolní a Horní sněmovny), hodinovou věž Big Ben, přejdeme přes
most  Westminster  bridge  k  Westminsterskému  opatství  (místo  korunovace  králů)  a  k  večeru  návrat
metrem/vlakem na hotel. Možnost nákupů, večeře. Nocleh.
2. den pátek: Po snídani přesun do centra Londýna (vlak/metro). Prohlídka oblasti Westminster; uvidíme
– nejznámější náměstí Trafalgar Square s památníkem adm. Nelsona, Buckingham Palace (sídlo britské
královny),  ulici  Whitehall  se  slavnou ulicí  Downing Street  (sídlo  britského ministerského  předsedy),
oblast  Soho,  China  town  (možnost  oběda  v  čínské  restauraci),  náměsti  Piccadilly  (slavné  světelné
reklamy),  odpoledne  prostor  pro  vaše  individuální  zájmy  –  Národní  galerie,  Přírodovědné  muzeum,
British museum,  projížďka London Eye,  stadion Chelsea,  stadion Arsenal,  voskové figuríny Madame
Tussaud's, nákupy, procházka Hyde park, Kensington garden a jiné na doporučení průvodce (každý si
vybere dle přání, nedá se ale stihnout vše). V podvečer návrat na hotel, nákupy, večeře, nocleh.
3. den sobota:  Po snídani  přesun do centra  Londýna nebo oblast  Greenwich, Stratford (vlak/metro).
Prohlídka  oblasti  City,  katedrála  Sv.  Pavla,  autobusem  (doubledecker)  přesun  k  pevnosti  Tower,
procházka kolem řeky do doků Sv. Kateřiny, poté přes nejvíce fotografovaný most Tower Bridge, kolem
lodě Belfast až pod mrakodrap The Shard (Střep 310 m). Návrat na hotel a odpoledne transfer na letiště,
večerní odlet a návrat zpět do Pardubic.

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě vyhrazena. Časy letů určuje
letecká společnost a mohou se měnit. Během pobytu v Londýně budeme využívat hromadnou dopravu.



VELKÁ BRITÁNIE – LONDÝN a okolí
POZNÁVACÍ ZÁJEZD – doobsazení školní skupiny

     

             TERMÍN: 14. - 18. května 2018
   

    CENA: 5990 Kč

Nástupní místo: Deštné v Orl. hor., N.Hrádek, Dobruška a dále 
směr HK
                                                  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x transfer přes Lam.průliv, 2x ubytování
(v rodinách s plnou penzí, oběd-balíček), služby průvodce, pojištění CK Jana 
Hudková proti úpadku, komplexní pojištění do zahraničí
Cena nezahrnuje: nepovinné vstupné do vybraných objektů a kapesné (bude 
upřesněno v pokynech)

Program:
1. den – kolem poledne odjezd směr hraniční přechod, přejezd přes Německo, Belgii do Francie
2.  den –  brzy  ráno  v přístavu  Calais  tunel  či  trajekt  do  Anglie,  dopoledne  příjezd  do Londýna –  jedno
z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších měst světa, prohlídka nejznámějších pamětihodností s průvodcem: vládní třída
Whitehall , domy Parlamentu s věží Big Ben, místo korunovací Westminsterské opatství, Buckinghamský palác-
oficiální královské sídlo, odpočinek v parku Sv. Jakuba, náměstí Piccadilly, Čínská čtvrť a čtvrť SOHO, osobní
volno v centru Londýna - návštěva Národní galerie, Britského muzea, Muzeum vědy či přírodovědné, projížďka na
obřím kole London Eye, pouliční umělci Covent Garden vše dle dohody s dozorem, využijeme i jízdenku na metro.
Večer odjezd na ubytování do rodin a večeři. 
3. den – po snídani odjezd na celodenní výlet např: dopoledne městečko  Windsor a Eton s krásným královským
zámkem, který je velmi oblíbený u samotné královny Alžběty II. a odpoledne univerzitní město Oxford se známou
Christ  Church  college  (natáčení  H.Potter),  do  míst,  kde  budeme  potkávat  studenty,  seznámíme  se  s místní
architekturou, parky. Nebo dopoledne návštěva přímořského lázeňského města Brighton s královským pavilónem a
obřím akváriem a odpoledne palác  Jindřicha VIII.  Hampton Court a jeho krásné zahrady, Případně univerzitní
město  Cambridge a letecké muzeum Duxford. Upřesníme v pokynech. Budete mít i prostor na levnější nákupy
(dárky, oblečení, vše za libru atd..). Večer návrat na ubytování do rodin a večeři.
4. den – po snídani dokončení prohlídky Londýna s průvodcem – katedrála Sv. Pavla, památník Monument, Tower
– nejzachovalejší  středověká pevnost v Británii  s korunovačními  klenoty,  most  Tower Bridge, čtvrť Southwark,
válečná loď Belfast, oblast výškových budov City, mrakodrap Střep 310 m, lodí po řece Temži k nultému poledníku
do přístavu Greenwich, zde observatoř, námořní muzeum. Využijeme i jízdenku na metro.  Odjezd z Londýna ve
večerních hodinách a v nočních hodinách příjezd na tunel/trajekt.
5. den – Přejezd Francie a  SRN. Příjezd do ČR kolem poledne, návrat  v odpoledních hodinách.
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