
LONDÝN – KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA TEMŽI PODROBNĚ
-Návštěva Warner Bross Studios (Harry Potter)
-Detailní program plný známých i neznámých míst metropole

-Projížďka lodí skrz osvětlený Londýn
-Ubytování v hotelu na okraji centrální části města

Termín: 5. – 10. 5. 2019 Cena: 8 600 Kč Počet žáků: 46
Provází: Mgr. Jiří Ježek

1. den: odjezd z Domažlic v odpoledních hodinách přes SRN, Belgii do Francie.

2. den: trajektem do Doveru, přejezd do LONDÝNA. Prohlídku metropole na Temži zahájíme 
na nultém poledníku rozdělujícím svět na západní a východní polokouli. Z GREENWICH 
ROYAL PARK si rovněž vychutnáme panoramatické výhledy na mrakodrapy v moderním 
finančním distriktu, obří kopulovitou arénu MILLENIUM DOME a historické doky bývalého 
imperiálního přístavu. Kolem ROYAL NAVAL COLLEGE a plachetnice CUTTY SARK 
sejdeme až k  nábřeží slavné řeky TEMŽE a následně projdeme unikátním tunelem pod 
řekou existujícím už od roku 1843 na druhý břeh. Dnešní putování po Londýně si ulehčíme 
pomocí tradičních červených double-deckerů, kterými se v  krátkosti dostaneme do čtvrti 
CITY OF LONDON. Prohlídka londýnské city například po trase (dle přání skupiny): ST. 
CATHARINE’S DOCKS, TOWER OF LONDON, TOWER BRIDGE, divadlo GLOBE, křižník 
HMS BELFAST (možnost zajištění vstupu zdarma), THE SHARD  - nejvyšší budova EU, 
TATE MODERN… Přes MILLENIUM BRIDGE a se dostaneme až k  impozantní ST. PAUL 
CATHEDRAL. Kolem LONDON MONUMENT dojdeme k populární „okurkové budově“ THE 
GHERKIN, kde znovu nasedneme do double-deckeru a vrátíme se k  našemu autobusu. 
Krátký přejezd na ubytování v London – Barking (pouze 7mil od Millenium Dome), ubytování, 
večeře

3. den: snídaně, krátký přesun (pouze 1,5km) naším autobusem k zastávce metra. Dnes si 
cestu městem zpříjemníme jízdou v  nejdéle fungujícím metru na světě proslulého 
nekonečnou spletí úzkých tunelů, díky čemuž není nazýván jinak než THE TUBE. Za několik 
minut již vystupujeme v  královské čtvrti CITY OF WESTMINSTER – celodenní prohlídka 
například po trase (na přání skupiny): WELLINGTON ARCH, BUCKINGHAM PALACE, 
promenádní třída THE MALL, TRAFALGAR SQUARE, přehlídka výměny jízdní stráže 
s koňmi na HORSE GUARDS PARADE, ve vládním distriktu WHITEHALL projdeme kolem 
DOWNING STREET (sídlo prime ministera), WESTMINSTER ABBEY až k  budově 
PARLAMENTU se slavnou věží BIG BEN (do roku 2021 částečně zakryta kvůli 
rekonstrukci). Dále metrem na BAKER STREET – sídlo slavného detektiva SHERLOCKA 
HOLMESE. Dále přejezd do čtvrti skrze HYDE PARK kolem KENSINGTONSKÉHO 
PALÁCE a ROYAL ALBERT’S HALL k NATURAL HISTORY MUSEUM s kostrou dinosaura 
(zdarma), na závěr ještě kolem obchodního domu HARROD’S k zastávce metra, přejezd na 
ubytování. Večeře. Do programu lze pro tento den zařadit i návštěvu některého ze 
sportovních center (Wembley Stadium, All England Tennis Club Wimbledon, Emirates 
Stadium apod.)



4. den: snídaně, naším autobusem na okraj města do HARRY POTTER WARNER BROSS 
STUDIOS LONDON – celodenní návštěva světoznámého zábavního centra s  expozicí o 
slavném kouzelníkovi. Uvidíme věrné kulisy téměř všech míst, kde se film natáčel. Večer 
návrat zpět na ubytování, večeře.

5. den: snídaně, naším autobusem krátký přesun do finanční čtvrti CANARY WHARF – 
krátká procházka mezi mrakodrapy, dále pak double-deckerem až na CHARING CROSS, 
pěšky skrze známé čtvrti COVENT GARDEN, SOHO, CHINATOWN, LEICESTER SQUARE, 
PICCADILLY CIRCUS – nákup suvenýrů, po Regent street až do centra módy a populárních 
londýnských nákupů – OXFORD STREET. Individuální volno pro nákupy v obchodech jako 
SELFRIDGES, PRIMARK apod. Místním autobusem/pěšky poté přejedeme zpět 
k CHARING CROSS a přes GOLDEN JUBBILLE BRIDGE se dostaneme až k LONDON 
EYE – pro zájemce projížďka na vyhlídkovém kole. Všichni si pak vychutnáme známé 
výhledy na BIG BEN a WESTMINSTER PALACE na protějším břehu a za západu slunce 
pořídíme nádherné fotografie. Po setmění nastoupíme na loď a celou putování britskou 
metropolí zakončíme nezapomenutelnou plavbou napříč celým osvětleným Londýnem. Na 
cca 1h cestě uvidíme všechny památky, podeplujeme i TOWER BRIDGE a obeplujeme 
desítky mrakodrapů. Na závěr překročíme i jasně viditelný laserový paprsek vyznačující 
hranici nultého poledníku, u kterého naše putování Londýnem započalo a nyní symbolicky 
skončí. V přístavu přestoupíme do našeho autobusu, přejezd do Doveru.

6. den: trajektem do Francie, cesta do ČR, příjezd do Domažlic kolem poledne.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, zpáteční přepravu trajektem/eurotunnelem (v závislosti 
na dostupnosti), cestovní pojištění včetně storna zájezdu ze zdravotních důvodů, pojištění 
CK proti úpadku, vedoucího zájezdu, informační materiály, jízdné na místní autobusy pro 
žáky do 15 let. V případě objednávky předem možnost zajištění návštěvy válečného 
křižníku HMS Belfast zdarma (bez záruky).

Ubytování: ve 3-lůžkových pokojích v hotelu Ibis Barking (central London) s vlastním soc. 
zařízením, bezplatnou wifi a TV. (Viz foto níže).

Strava: 3x hotelová polopenze (snídaně formou bufetu, servírovaná večeře 2. chod za 
příplatek 100 Kč/os/pobyt), 3x obědový balíček – například velká obložená bageta, nápoj; 
teplé párky, nápoj apod.

Doprava: komfortním klimatizovaným autobusem

Cena nezahrnuje: fakultativní vstupy (Harry Potter Studios), The Shard, London Eye, Tower 
of London (může být upraveno, pozměněn výběr), projížďka lodí po Temži, vše ostatní, co 
není uvedeno v odstavci „cena zahrnuje“ a ostatní jízdné MHD.

Ubytování: Hotel Ibis Barking (Central London Eastend) 2*, ve 3-lůžkových pokojích 
s vlastním soc. zařízením, bezplatnou WIF a TV.


