
  

 
Termín: 2021/2022                Číslo zájezdu: 2090            Cena: 12 600,- Kč 
 

LONDÝN LETECKY 
 

1. DEN: ODLET DO LONDÝNA 

Nejprve se setkáme na letišti, odkud podle letového řádu odletíme z Prahy do Londýna. Po příletu do Londýna se 
přesuneme z letiště do centra města. Společně se projdeme kolem řeky Temže. V podvečer odjedeme na ubytování do 
hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme si. 
 
2. DEN: LONDÝN - CITY 

Po snídani se městskou dopravou přesuneme do centra Londýna. Vydáme se na procházku po finančním centru Londýna 
- oblasti The City. Podíváme se na památník velkého požáru Londýna a najdeme místo, kde ničivý požár začal. Uvidíme 
centrální anglickou banku Bank of England, královskou burzu Royal Exchange a burzu cenných papírů Stock Exchange. 
Po rušných ulicích City dojdeme k druhé největší církevní stavbě Evropy, k monumentální St. Paul's Cathedral. Během 
prohlídky vystoupíme na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn, a prohlédneme si i kryptu, ve 
které jsou pohřbeni mj. admirál Nelson nebo stavitel katedrály Christopher Wren. Po lávce Millennium Footbridge 
přejdeme na jižní břeh řeky Temže a kolem divadla Globe dojdeme až k plovoucímu muzeu - bitevní lodi HMS Belfast. 
Prozkoumáme loď, která bojovala ve II. světové válce i ve válce o Koreu. Po prohlídce se vrátíme zpět k slavnému mostu 
Tower Bridge, přes který přejdeme a projdeme se kolem hradu The Tower, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil 
jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je domovem korunovačních klenotů. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci. 
 
3. DEN: LONDÝN - SOUTH KENSINGTON, HYDE PARK 

Po snídani navštívíme fotbalový stadion Chelsea FC nebo Wimbledon Lawn Tennis Museum nebo slavné muzeum 
voskových figurín Madame Tussauds. Následně se přesuneme do čtvrti South Kensington, kde si prohlédneme některé 
z báječných muzeí - Natural History Museum (kostry dinosaurů, sbírky meteoritů, místnost se zemětřesením, živé 
exponáty aj.), Science Museum (vědecko-technické muzeum, fantastické ukázky z oborů lékařství, kinematografie, 
letectví a kosmonautiky, strojů, elektrotechniky aj.) nebo Victoria and Albert Museum (muzeum užitého umění). 
Odpoledne se projdeme Hyde Parkem kolem Royal Albert Hall, Albert Memorial a Diana Memorial. Večer se vrátíme do 
hostitelských rodin, navečeříme se a popovídáme si o svých zážitcích. 
   
4. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER 

Po snídani opět vyrazíme do centra Londýna, kde nás čeká procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: 
uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, 
čínskou čtvrť Soho aj. Odpoledne si zasoutěžíme, protože si zahrajeme velkou zábavnou hru v oblasti Westminsteru, ve 
které družstva soutěží o nejlepší poznání Londýna. Vítězové budou dekorováni medailemi. Budeme mít také možnost 
nakoupit si suvenýry. V podvečer si prohlédneme Londýn z výšky během jízdy na obřím vyhlídkovém kole London Eye. 
Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se využít naše nabyté jazykové 
schopnosti. 
 
5. DEN: ODLET DO PRAHY 

Po snídani se městskou dopravou přesuneme do centra Londýna. Dopoledne se rozloučíme s Londýnem. 
Nezapomeneme si nakoupit suvenýry. Poté se přesuneme na letiště, odkud odletíme zpět do Prahy, kde náš zájezd 
skončí. 
  



  

 
V ceně je zahrnuto: 
- letenka Praha - Londýn a zpět vč. všech poplatků, tax a příručního zavazadla 
- doprava z letiště do centra Londýn a doprava z centra Londýna na letiště 
- 4x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (4x snídaně, 4x večeře, 4x oběd formou balíčku) 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- pestrý informační materiál pro každého účastníka  
- velká zábavná hra v oblasti Westminsteru 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí a jízdné (doporučeno 145,- GBP / studenti a 110,- GBP / děti do 15 let vč.) 
- zavazadla k odbavení 
 
Poznámky: 
- cena zájezdu vychází z předpokládané ceny letenek, přesnou nabídku na konkrétní termín Vám rádi připravíme 
- program zájezdu lze upravit dle přání 
- program prvního a posledního dne lze doplnit v závislosti na časech příletu a odletu 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 14 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 


