
Londýn, královské město na Temži 
23.- 28.5.2022 

 

Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ Domažlice, Komenského 17. 

 

Zájemci o výukový pobyt odevzdají závazné přihlášky a zálohu 2000Kč do 18. února 2022 

paní učitelce H. Jindřichové (1.stupeň, 1.patro vpravo, třída 5.A). 

 

Dle aktuálního nařízení vlády UK a eliminaci jakýchkoliv komplikací během pobytu je tento 

zájezd určen žákům s ukončeným platným očkováním proti Covid-19. Další nutnou 

podmínkou je platný český pas, a to i pro žáky jiných národností ze zemí, které nejsou členy 

EU (např. Vietnamské, Ukrajinské, …) 

Odevzdáním závazné přihlášky a zálohy 2000Kč se zákonný zástupce zavazuje do začátku 

konání zájezdu splnit dané podmínky účasti svého dítěte (tedy prokázat se ukončeným 

platným očkováním nejpozději k 9.5.2022. Číslo platného cestovního pasu je třeba dodat 

nejpozději do konce dubna 2022 - cestovní pas musí být platný 6 měsíců po ukončení akce-

tedy do 28.11.2022) 

 

Je možné, že dojde ke změnám v restrikcích ve spojitosti s Covid-19 a budou moci 

odcestovat i neočkovaní žáci. Pokud máte o zájezd zájem a víte, že své dítě nenecháte 

očkovat, vyplňte pouze přihlášku (ke jménu napište poznámku - bez očkování) a doneste ji 

paní učitelce Jindřichové.  

 

Celková cena zájezdu: 10 500 Kč 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, zpáteční přepravu trajektem/eurotunelem (v závislosti na 

dostupnosti), cestovní pojištění včetně storna zájezdu ze zdravotních důvodů, pojištění CK proti úpadku, 

vedoucího zájezdu, informační materiály, návštěva křižníku Belfast,  

Cena nezahrnuje: fakultativní vstupy (přibližně za 100GBP) - Harry Potter Studios, The Shard, London 

Eye, Tower of London, Tower Bridge, St. Paul´s Cathedral, London Eye, projížďka lodí po Temži a jízdné 

MHD. Doporučujeme si nakoupit libry již nyní, kdy je výhodnější kurz než v květnu. 100GBP budeme 

vybírat při odjezdu. 

Celý zájezd bude provázet Mgr. Jiří Ježek z CK Poznání 

1. den: odjezd z Domažlic v odpoledních hodinách 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, bezobslužné nadzemky DLR a metra. Se 

zastávkou mezi mrakodrapy ve čtvrti CANARY WHARF se v krátkosti dostaneme do 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 (vstup v ceně zájezdu), THE SHARD - 

nejvyšší budova EU, TATE MODERN… Přes MILLENIUM BRIDGE se dostaneme až k impozantní ST. 



PAUL CATHEDRAL. Kolem LONDON MONUMENT dojdeme k populární „okurkové budově“ THE 

GHERKIN, Metrem do čtvrti London – Barking (pouze 7mil od Millenium Dome) se zastávkou na ST. 

PANCRAS/PADDINGTON STATION s nástupištěm 9 ¾, ubytování, večeře formou bufetu s výběrem. 

3. den: snídaně formou bufetu full English breakfast. Krátce pěšky ke stanici metra, přejezd do centra. 

Dnes si cestu městem opět 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 premiéra), 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 

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 formou bufetu s výběrem. 

4. den: snídaně formou bufetu full English breakfast, naším autobusem na okraj města do HARRY 

POTTER WARNER BROSS STUDIOS LONDON – půldenní návštěva světoznámého zábavního centra 

s expozicí o slavném kouzelníkovi. Uvidíme věrné kulisy téměř všech míst, kde se film natáčel. 

Odpoledne na přání skupiny návštěva některého ze sportovních center (Wembley Stadium, Chelsea, 

Wimbledon) nebo odpočinek v parku s výhledem na město. Večer zpět na ubytování, večeře. 

 

5. den: snídaně formou bufetu full English breakfast, metrem 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 SELFRIDGE, PRIMARK apod. DOUBLE DECKEREM zpět 

k CHARING CROSS a přes GOLDEN JUBILEE BRIDGE se dostaneme až k LONDON EYE – 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. Se setměním nastoupíme na loď a 

celé putování britskou metropolí zakončíme plavbou napříč celým osvětleným Londýnem. Na cca 1h 

cestě uvidíme všechny památky, podeplujeme i TOWER BRIDGE a poplujeme kolem desítky 

mrakodrapů. Na závěr překročíme i jasně viditelný laserový paprsek vyznačující hranici nultého 

poledníku, u kterého naše putování 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. 

 

Všeobecné podmínky s výjimkou storno podmínek platných pro školní zájezd jsou 

uveřejněny na www.poznani.cz. 

- ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu ... do 45 dnů před odjezdem 

- ve výši 40 % z celkové ceny zájezdu ...45 – 30 dnů před odjezdem 

- ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu ...29 – 15 dnů před odjezdem 

- ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu ...14-7 dnů před odjezdem 

- ve výši 100 % z celkové ceny zájezdu ...méně než 7 dnů před odjezdem. 

Pokud zákazník za sebe najde náhradníka, neplatí žádné storno poplatky. 

 


