
VÁNOČNÍ LONDÝN  
+ Harry Potter Studios  

 

1. den ráno odjezd od školy, cesta přes Německo a Belgii do 
francouzského Calais 

2. den trajekt nebo Eurotunel do anglického Doveru, přesun do 
Londýna, pěší prohlídka Westminsteru: Parlament a Big Ben, 
obří kolo London Eye, Westminsterské opatství, Buckingham 
Palace, Mall, náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar Square, 
Národní galerie, Covent Garden, ubytování, nocleh  

3. den  výlet do Harry Potter Studios – ateliérů, kde se točily filmy o 
Harry Potterovi - k vidění jsou rekvizity z filmů, kulisy, celé 
ulice, kostýmy, k ochutnání máslový ležák, k vyzkoušení létání 
na nimbusu, (do 16 let 29,- GBP, ostatní 37,- GBP) 

4. den        Hyde Park, Royal Albert Hall, návštěva Přírodovědného 
muzea (zdarma), 
Kensington Pallace, Notting Hill, Harrods 

5. den        návštěva British Museum, prohlídka City of London:  
-The Tower of London, Tower Bridge,  Bank of England 
Museum  (zlatá cihla a pruty), St. Paul´s Cathedral, 
Millenium Bridge, doky sv. Kateřiny, Globe theatre,  
loď Francise Drakea, Zlatá laňka, přejezd do Greenwich lodí 
nebo vláčkem, tunel pod Temží, Cutty Sark 
Královská observatoř a nultý poledník, odjezd na trajekt 
nebo Eurotunel do Calais 

6. den  cesta přes Francii a Německo, v odpoledních hodinách příjezd 
do České republiky na místo odjezdu 

 

Termín: 21. – 26. listopad 2017 
Cena:  6.400,-   Kč   
Cena zahrnuje dopravu luxusním zahraničním autobusem s možností občerstvení, každodenní 
dopravu autobusem na celodenní program, přepravu trajektem/Eurotunelem Calais-Dover a zpět,  
3x ubytování v hostelu bez stravy, vícelůžkové pokoje, odborného průvodce, barevné publikace o 
Londýně s mapou, informační materiály k dalším navštěvovaným místům, pojištění CK proti úpadku, 
komplexní cestovní pojištění léčebných výloh, storna zájezdu, odpovědnosti za způsobenou škodu, 
zavazadel, úrazové pojištění, soutěže a kvízy o ceny 
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů, jízdné MHD (vlak, příp. double decker). 
Doporučené kapesné na vstupy do muzeí 40,- GBP 

Akce je organizována ve spolupráci s CK Albion, Hodonín 

 

Přihlášky:  Mgr. Kateřina Dvořáková, MBA  (775 383 027) kab. 410 

Mgr. Alena Martinak (577 573 141) kab. 410 
                   Mgr. Zuzana Grochalová  kab. 316 

 

Při odevzdání přihlášky se vybírá záloha 1 000,- Kč 


