
Londýn s výlety 
 

Termín zájezdu:   8. – 13.října 2018 (Po – So, 6ti -denní)        
 
 

Odjezd, návrat:    

 Odjezd mezi 12-13h,  

 Návrat navečer (bude upřesněno – dle trajektu) 
                            

Doprava: 
zahraniční zájezdový autobus, standardní zájezdová výbava:  WC s umyvadlem, klimatizace, kávovar, lednice, 
2x TV/DVD, polohovatelné sedačky a bezpečnostní pásy, dostatečný zavazadlový prostor, samozřejmostí je 
prodej teplých a studených nápojů za Kč.   
 
Program zájezdu: 
 

1.den - odjezd z Ústí nad Orlicí kolem poledne, transfer přes Německo a Belgii 
 

2.den – ráno trajektem do Doveru, přejezd do Greenwiche (známá královská observatoř, nultý poledník), 
odtud lodí nebo místní dopravou do centra Londýna, londýnský hrad Tower of London, most Tower Bridge, 
oblast The City, památník velkého požáru,  monumentální St Paul´s Cathedral,  přejdeme Millennium Bridge, 
galerie Tate Modern atd., odjezd na ubytování 
 

3/4.den  

 celodenní výlet: zastávka Oxford (nejstarší univerzitní město v Anglii, High Street, kostel St. Mary the 
Virgin, knihovna Bodleian Library, kolem mnoha kolejí až ke koleji Christ Church College – prohlídka 
jídelny z filmů o Harrym Potterovi atd.),  

 návštěva Stratford-upon-Avon, rodiště W. Shakespeara, mnoho malebných domů spjatých se životem 
Shakespeara, unikátní hrázděná architektura, radnice se sochou Shakespeara atd.),  

 při návratu zastávka Windsor (hrad), návrat zpět na ubytování. 
3/4.den -  celodenní výlet,  

 Stonehenge, asi nejslavnější megalitická památka na světě, kruhový komplex menhirů a kamenných 
kruhů, 

  zastávka v Salisbury, pahorek Old Sarum (hradiště), salisburská katedrála Panny Marie, údajně nejvyšší 
věž v Anglii, knihovna a Magna Charta dále navštívíme Winchester, v 10. a 11. století hlavní město 
Anglie, významná katedrála,  Great Hall a stůl krále Artuše, návrat na nocleh. 

5.den  - poslední den uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třída Whitehall, náměstí 
Trafalgar Square, National Gallery, Piccadilly Circus a Leicester Square, Hyde park, odpoledne po dohodě možnost 
návštěvy některého z muzeí, nákupy v oblíbeném Primarku atd., večer odjezd trajektem (nebo tunelem) zpět do Calais, 
noční transfer 
 

6.den  - návrat zpět do Ústí nad Orlicí 
 

Cena zájezdu 6.850,- Kč/os  zahrnuje: 

 kompletní zájezdovou dopravu (odjezd/návrat Ústí nad Orlicí)  
 trajekt Calais -> Dover a Dover->Calais (nebo zpáteční tunel)  
 3x nocleh v hotelu se snídaní 
 pobytovou taxu a lůžkoviny 
 cestovní pojištění 
 zákonné pojištění CK proti úpadku 
 služby průvodce 
 informační materiály a mapky 
 DPH 21% 

 
 
 
 
 



 
Výdaje navíc: 

 Místní doprava po Londýně: £ 32 (maximální částka, spíše zaplatíme méně, záleží na typu dopravy 
(loď, bus, metro) – rozhodne aktuální dopravní situace v Londýně), studenti do 16 mají slevu na jízdné 

 Výše vstupného do památek bude upřesněno po provedení rezervací  - odhad £ 35 (studenti do 17 
let mají vstupné výrazně levnější) 

 
o  Vstupné se platí do Stonehenge, hradu Windsor, v Oxfordu do Christ Church College (jídelna 

z filmů o Harrym Potterovi), katedrály v Salisbury; v Londýně navštívíme objekty, ve kterých se 
vstup neplatí (National Gallery, Natural Museum, Tate Gallery). 

 Finance pro zakoupení jídla, suvenýrů, oblečení (Primark :-)) ) - dle vlastního uvážení 
 

 
Platební podmínky: 

 záloha ve výši  2.500.- Kč při závazné rezervaci zájezdu do 8.6.2018 ,  

 doplatek musí být odeslán nejpozději 2 týdny před odjezdem (doplatek může být navýšen o vstupy do 
památek, které se budou objednávat a hradit předem) – doplatek bude uhrazen nejpozději 4.9. 2018 

 
Ubytování:  
Všechny noclehy zajištěny na jednom místě v hotelu na okraji Londýna, pokoje pro 3-4 osoby, v ceně již zahrnuta 
pobytová taxa, lůžkoviny.  
 
Stravování:  
Na hotelu zajištěna 3x snídaně, během dne oběd či večeře v rychloobčerstvení, možnost zastávky 
v supermarketu (týká se především výletů mimo Londýn).  
 
 

Informační materiály:  
Účastníci zájezdu obdrží tištěné materiály (stručné povídání k Anglii a k navštíveným místům, itinerář trasy, 
ceny, plánky navštívených měst / památek). 
 
 

Cestovní pojištění:  

 V ceně zájezdu je automaticky zahrnuto pojištění léčebných výloh a odpovědnost za škody. 

 Za příplatek 120 Kč/os lze zajistit rozšířené cestovní pojištění včetně storna. Storno  (zrušení zájezdu ze 
strany klienta)  se vztahuje na náhlé onemocnění či úraz – je nutné objednat individuálně, nahlaste při 
odevzdávání přihlášky; 

 
Cestovní dokumenty:   
Občan ČR může cestovat do Velké Británie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.  
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie, dle našich 
zkušeností raději doporučujeme, pokud je doklad platný aspoň o pár dnů déle.   
POZOR – u zahraničních studentů je nutno ověřit jejich možnost vstupu do GB!  
 
Zájezd je organizován CK Pangea, Jablonec nad Nisou (http://www.pangea-travel.cz/) 
 
 

Pokud máte o zájezd zájem, rezervujte si  místo co nejdříve u 
Mgr. Markéty Sršňové. 


