
NABÍDKA 

 

Zpracoval: Ing. Milena Vančurová    

 

ANGLIE – LONDÝN, CANTERBURY, WINDSOR 

LUCEMBURSKO, BELGIE - BRUSEL 
 

 

Skupina:    ZŠ Želetice, ZŠ Šanov 

Termín:      23. 3. 2020 – 28. 3. 2020 

Průvodce:    ing. Milena Vančurová 

Odjezd:      přistavení autobusu dle požadavku klienta 

Doprava:    autobus zahraniční výroby 49 + 1 
 

Londýn, fascinující, vitální město s přebohatou historií. Jména jako Buckinghamský palác, Big Ben a 
katedrála Sv. Pavla jsou světoznámé. Jen málo měst světa nabízí tak rozmanité možnosti zábavy. Stále 
platí výrok Samuela Johnsona: "Je-li někdo znechucen Londýnem, je znechucen životem." Ale o tom se 
už přesvědčíte sami. Během Vaší krátké návštěvy se Vás pokusíme co nejpohodlněji a elegantně 
provést některými z  24 TOP památkek a atrakcí  Londýna. A možná něco navíc. 
 

Program: 

 

1.DEN: 23. 3. ODJEZD ZE ŽELETIC A ŠANOVA 
Odjezd ze Želetic a Šanova ve večerních hodinách. Noční přejezd  Německa do Luxemburska.   
 

2.DEN: 24. 3. LUXEMBURG, BRUSEL 
Ráno příjezd do Luxemburska, největšího ze 7 evropských ministátů. Prohlídka hlavního města s 
katedrálou, kde je pohřben český král Jan Luxemburský. Po prohlídce odjezd do Belgie, návštěva 
hlavního města Bruselu – Atomium, hlavní náměstí s radnicí, čúrající chlapeček a panenka. Odjezd na 
ubytování do Francie – okolí Calais.  Nocleh č. 1.                       

 

3.DEN: 25. 3. CANTERBURRY, LONDÝN 
Příjezd do Calais, nalodění na trajekt, přejezd přes kanál La Manche do anglického Doweru s 

nádhernými bílými skalními útesy. Odjezd do Canterbury s prohlídkou památky UNESCO, proslulé 

gotické katedrály. Po prohlídce odjezd do Londýna. Jeho prohlídku začneme jednou z 24 TOP- 

památek Londýna  pevností Tower of London – prohlídka včetně klenotnice s korunovačními klenoty 

anglických králů a královen. Procházka po proslulém zvedacím mostě Tower Bridge. Následuje přejezd 

autobusem k další památce – St. Paul´s Cathedral – katedrály, kde se konala svatba prince Charlese a 
Lady Diany. Okružní podvečerní jízda Londýnem na ubytování v rodinách (Eltham, 
Welling,Plumstead,Thamesmead,Bexleyheath) Ubytování, večeře. Nocleh č. 2 
 

4.DEN: 26. 3. LONDÝN, WINDSOR 

Po snídani odjezd kolem Hyde Parku s tzv. Speckers conner přes ulici Oxford street k museu 

Madame Tussaud. Voskové figuríny významných osobností politického života i show bussinesu 

spojené s planetáriem a jejich prohlídka. Krátká zastávka před museem Sherloka  Holmese.V poledne 

odjezd do Windsoru  – návštěva největšího obydleného  zámku  na světě, po 9 stol. sídlo anglických 

králů.  Prohlídka městečka Windsor, procházka kolem Temže, proslulá studentská kolej Eton. 
Ubytování, večeře. Nocleh č. 3. 
 

5.DEN: 27. 3. LONDÝN 
Po snídani v hotelu odjezd přes Westminsterský most na nábřeží řeky Temže. Odtud pěší procházka 

Londýnem tak jak kráčela sama historie: prohlídka Westminsterského opatství s katedrálou sv. Petra, 

kde probíhají korunovace králů, budova parlamentu s proslulou věží Big Ben, odtud přesun 

k Buckinghamskému paláci –  sídlu královny. Po střídání stráží  hlavní promenádní třídou The Mall 

kolem paláce Sv. Jakuba (sídla prince Charlese) a paláce zesnulé královny Matky přes park Sv. 

Jakuba k  White Hall a dále pak na Downing Steet k sídlu premiéra. Možnost odpoledního odpočinku 
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u autobusu na nábřeží Temže. Odpoledne možnost návštěvy proslulého  British Airways London Eye 

(londýnské kolo), nebo návštěva Národní galerie na Trafalgarském náměstí (Rembrandt, Monet, Van 
Gogh, Boticceli..). V podvečer volno na večeři. Večerní procházka z Trafalgarského náměstí se sochou 

admirál Nelsona  čtvrtí Soho, výkladní skříňí zábavního průmyslu a nočního života Londýna. Náměstí 

Piccadily circus, čínská čtvrť, náměstí Leicester. 
Večerní odjezd na trajekt přes kanál La Manche do Francie. 

 

6.DEN:  28.3. FRANCIE, NĚMECKO, ČR 
Průjezd přes Francii a Německo do České republiky. Příjezd do Znojma ve večerních hodinách.  
 

 
 

Jakákoliv změna programu dle přání klienta ve fázi přípravy zájezdu je možná . 

***  

 
 

CENA PRO KOLEKTIV:                        

 

45 platících                   6.690,-   CZK 

42 – 44 platících    7.190,-   CZK 

39 – 41 platících    7.590,-   CZK 

 

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ (45 dětí + 2 pedagogický dozor zdarma) JE 47 

 
ZAHRNUJE:  

 1x ubytování v hotelu F1 (třílůžkové pokoje) 

 2x ubytování v hostitelských rodinách v Londýně 

 2x plná penze v hostitelských rodinách (oběd formou balíčku) 

 Doprava: Bus MAN, zahraniční výroby, lednice, kávovar, video, mikrofon, WC 

 Průvodce CK NOVA – ing. Milena Vančurová 

 Pojištění proti úpadku CK 

 Komplexní cestovní pojištění účastníků včetně storna zájezdu 

 

NEZAHRNUJE:  

 Vstupy: Madam Tussaud – cca 28 – 30 £.,   Windsor: 21 £ dospělý, 12 – 13 £ děti do 16 let, 

Londýnské oko  23 £ dospělý, 19 £ dítě do 16 let.  Všechny tyto ceny se mohou pro příští rok 

mírně měnit. Je proto nutno počítet s mírným navýšením. Proto počítejte 60 – 70 £ na dítě.  

 

Servis v autobuse: 

 Občerstvení: pivo , limo, voda, káva, kapučíno, čokoláda, čaj, polévka 

 Ceník: nealko, teplé nápoje a polévky , pivo 

 

O cestovní kanceláři: 

 Založena v r. 1990, na trhu 30. sezónu beze změny  

 Člen Asociace českých cestovních kanceláří od r. 1993 www.accka.cz 

 Zavedena norma jakosti řízení kvality ISO 9001:2000 – mezinár. Certif. IQNet a CQS 

 Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku podle zákona 159 Sb 

 

CESTUJTE KVALITNĚ A S DUVĚROU! 

http://www.accka.cz/

