
Cestovní kancelář Poznání s. r. o., Pardubice 

LONDÝN – KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA TEMŽI PODROBNĚ 

Ubytování Ibis Styles London Barking 

-  

1. den: odjezd z Domažlic v odpoledních/večerních hodinách přes SRN, Belgii a Francii. 

2. den: trajektem/tunelem (budeme preferovat minimálně jednu cestu 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, 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, 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, WESTMINSTER ABBEY až k budově PARLAMENTU se 

slavnou věží BIG BEN. 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, přejezd na jih Anglie do EASTBOURNE. 

Jednoduchá turistika po útesech SEVEN SISTERS až na vyhlídkový bod BRILING GAP a BEACHY HEAD. 

Alternativou je návštěva sousedního města BRIGHTON. Procházka po zábavním molu a přilehlých 

plážích. V centru se pak zastavíme například u ROYAL PAVILON – palác postavený v indickém stylu. 

Návrat do Londýna. Večeře. 

5. den: snídaně formou bufetu full english breakfast, metrem do WEMBLEY, kde navštívíme slavný 

fotbalový stadion s kapacitou 90 000 míst. Při prohlídce se podíváme do šatny anglické reprezenta i do 

hlediště a zákulisí. Metrem a červeným dvoupatrovým autobusem zpět do centra. Volnější program 

s návštěvou CHARING CROSS,CAVENT 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. Se setměním nastoupíme na loď a celé putování britskou metropolí 

zakončíme plavbou napříč celým osvětleným Londýnem. Na cca 1h cestě uvidíme všechny památky, 



Cestovní kancelář Poznání s. r. o., Pardubice 

včetně PALACE OF WESTMINSTER, podeplujeme i TOWER BRIDGE a obeplujeme desítky mrakodrapů. 

V přístavu přestoupíme do našeho autobusu, přejezd do Doveru. Okolo půlnoci trajektem/tunelem do 

Francie. 

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

 

NA PŘÁNÍ SKUPINY BUDE DO PROGRAMU ZAŘAZENA NÁVŠTĚVA ATRAKCÍ: 

London Eye, The Shard, Tower of London, apod. 

 

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, celodenní výlet do Eastbourne/Brighton, 

zprostředkování výhodných cen vstupů na jednotlivé atrakce. 

Ubytování: ve 3-lůžkových pokojích v hotelu Ibis Barking (central London) s vlastním soc. zařízením, 

bezplatnou wifi a TV a komfortní stravou v dostupnosti metra. Jedná se o dvoulůžko a rozkládací 

pohovku. 

Strava: 3x hotelová polopenze (snídaně formou studeného a teplého bufetu, večeře formou bufetu 

s výběrem či servírovaná) 

Doprava: klimatizovaným autobusem (59 míst). 

Cena nezahrnuje: Vstupy a vše ostatní, co není uvedeno výše. 

 

Termín: 20. – 25. 5. 2023 

Cena zájezdu: 11 900 Kč 

Kapacita: 53 žáků + 4x pedagogický dozor zdarma 

18x třílůžkový pokoj (pro žáky), 2x dvoulůžkový pokoj pro pedagogy 

Další náklady: 

Jízdné na MHD na 3 dny včetně plavby po Temži 20 GBP 

Vstupné: dle přání skupiny – lze absolvovat plnohodnotný program pouze se vstupy do objektů, které 

jsou zdarma. Za účelem úspory nákladů pro rodiče, a tudíž vyrovnání ceny z loňského roku bych 

doporučil omezit vstupy „pouze“ na London Eye, Wembley, plavbu po Temži a metro => celkově cca 

60 GBP (tj. úspora 50 GBP oproti loňskému roku, tj. celkové náklady by byli dokonce mírně nižší) 

Orientační ceny dalších vstupů pro žáky do 16 let: 

London Eye – 13 GBP 

Wembley Stadium – 15 GBP 

Ubytování: Hotel Ibis Styles Barking (Central London Eastend) 2* 

- ve 3-lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, bezplatnou 
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-  WIF a TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 


