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1. den        Odjezd z ČR v odpoledních hodinách směr hraniční přechod, tranzit SRN, Belgie, Francie. 
 

2. den        - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie 
 Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze které se nám naskytne neobvyklý pohled na O2 Arénu a severní 

Greenwich. Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě Docklands až do oblasti City of London – navštívit 
můžeme Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských korunovačních klenotů a historických 
zbraní) nebo zvedací most Tower Bridge, kde budeme mít možnost se projít po pěší prosklené lávce, vysoko nad londýnskou dopravou. 
Podíváme se také k bitevnímu křižníku HMS Belfast, od kterého budeme mít výhled na nejmodernější stavby podél Temže (např. Gherkin - 
okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie s 310 metry). Následuje procházka kolem The Monument - místa, kde vypukl 
ničivý Velký požár v roce 1666, až k St. Paul’s Cathedral, mistrovskému dílu architekta Sira Christophera Wrena ze 17. století. Zbude-li čas 
a síly, můžeme nahlédnout i do galerie Tate Modern, která nám poskytne zajímavý pohled do světa moderního a současného umění. 
- V podvečerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v okolí Londýna. 
 

3. den Královský Hyde Park – jeden z největších parků v Londýně, při vstupu si vyfotíme Marble Arch a půjdeme prozkoumat taje populárního 
Speakers’ Corner, kde je povoleno se vyjadřovat na jakékoliv téma. Procházkou parkem dojdeme až ke Kensington Palace, který je sídlem 
královské rodiny již od 17. století. V současnosti je palác oficiálním sídlem vévody a vévodkyně z Cambridge (prince Williama a Kate s 
rodinou). V zahradách se posilníme během pikniku a vydáme se vstříc trojici velkých londýnských muzeí nacházejících se na Exhibition 
Road. Natural History Museum (Přírodopisné muzeum) s více než 80 miliony exponáty, a to včetně populární sbírky koster dinosaurů. 
Následuje také Science Museum, jehož sbírky obsahují známé exponáty jako je Stephensonova první parní lokomotiva nebo první tryskový 
motor, první model DNA apod. Muzejní odpoledne zakončíme ve Victoria and Albert Muzeum, jenž obsahuje rozsáhlé sbírky evropského, 
indického, čínského, korejského a islámského dekorativního umění.  

 NEBO 
 Dopoledne nás okouzlí svým interiérem a krásnými zahradami původní královský palác Hampton Court Palace, který svého času využíval i 

Jindřich VIII nebo také Marie II. Stuartovna se svým manželem Vilémem Oranžským. Odpoledne strávíme v oblasti Greenwich - předměstí 
Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku, který prochází zdejším královským parkem. Navštívit můžeme také Královskou 
observatoř (Royal Observatory), Maritime Museum (Britské námořní muzeum), projdeme se kolem Royal Naval College (Námořní 
akademie) ke Cutty Sark – svého času nejrychlejší plachetnice na světě, která brázdila oceány od roku 1869 a převážela čaj z dalekého 
orientu. V případě času a zájmu je možné přejet do moderní čtvrtě Docklands k druhé nejvyšší budově Londýna - Canary Wharf, nedaleko 
které je také možné navštívit dobře schovaný český poklad, ukrytý mezi londýnskými mrakodrapy - Plovoucí most architekta Jana 
Kaplického. 
- Ubytování v hostitelských rodinách. 
 

4. den Den zahájíme návštěvou filmových ateliérů Warner Bros. Studio, kde se v rámci prohlídky The Making of Harry Potter seznámíte se 
vznikem nejúspěšnější filmové série o Harrym Potterovi, které stvořila britská spisovatelka J. K. Rowlingová. Uvidíte zázemí natáčení, 
nádherné kostýmy a neuvěřitelné množství filmových rekvizit a nadpřirozené bytosti, které se ve filmech objevily. Po prohlídce (cca 4 
hodiny) se hromadnou dopravou přepravíme do centra Londýna, kde program přizpůsobíme časovým možnostem. Nakouknout můžeme 
například na slavnou Baker Street, kde zaklepeme na dveře budovy 221B – bydliště geniálního Sherlocka Holmese. Odtud už je to kousíček 
do ráje „shopping loverů“ – na Oxford Street, kde si každý přijde na své.   

 - Ubytování v hostitelských rodinách. 
 

5. den Windsor Castle - jeden z největších obydlených zámků na světě, sídlo královského rodu, nejvýznamnější oficiální rezidence královské 
rodiny mimo Londýn. Když nám zbyde trocha času, uděláme si procházku městečkem Windsor - dlážděné křivolaké uličky s hrázděnými 
domy. Zbytek dne strávíme v zábavném parku Legoland Windsor Resort, kde nás čekají nezapomenutelné atrakce v dobrodružném světě 
plném zážitků. Park nabízí zábavu všeho druhu a vykouzlí úsměv na každé dětské tváři. 

 NEBO 
 Oxford - nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých kolejí a historických památek, možnost návštěvy New College nebo 

Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter. Nachází se zde také nejstarší botanická zahrada z roku 1621, dále Carfax Tower – věž 
ze 14. stol., odkud se vám otevře krásný panoramatický výhled na celé město. Možnost návštěvy jednoho z muzeí (University Museum – 
přírodovědné, znalci umění ocení sbírky v Ashmolean Museu (řecké, římské a egyptské umění, umělecké předměty), pro cestovatele je 
připravena lahůdka v podobě Pitt Rivers Museum, kde věhlasní cestovatelé včetně Jamese Cooka shromáždili roztodivnosti z celého světa). 
- Ubytování v hostitelských rodinách. 
 

6. den Hned po ránu se projedeme lodí po Temži a během plavby si prohlédneme nejznámější památky Londýna. Z loďky vyskočíme u slavného 
135 metrů vysokého kola London Eye, ze kterého si můžeme prohlédnout Londýn z ptačí perspektivy. Nebo navštívíme London Dungeon - 
kombinace skutečných dějin, hororu i humoru, jež vás provedou nazpět časem do nejtemnějších momentů v historii hlavního města. 
Odpoledne strávíme v oblasti Westminsteru, kde se projdeme kolem budov Parlamentu s věhlasným Big Benem, nasměřujeme se k 
Westminster Abbey, kde jsou již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Odtud nás čeká St.James´ Park, kterým 
dojdeme k sídlu královské rodiny Buckingham Palace. Vyfotíme si památník „Královny Matky“ a vydáme se přes třídu The Mall na Trafalgar 
Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde Angličané vítají nový rok. S Londýnem se rozloučíme v samém centru zábavy na 
Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent Garden. Ve večerních hodinách přeprava trajektem/tunelem do 
Francie. 

 

7. den Návrat do ČR v odpoledních hodinách. 
 
CENA:    9 190 Kč   
VSTUP: + 1 000 Kč / žák Warner Bros Studia Harry Potter 
 

CELKOVÁ CENA: 10 190 Kč / student ml. 18ti let, při minimálním počtu 40 účastníků. 

   Osoba starší 18ti let příplatek 350,- Kč   

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC, trajekt, 4 noci ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědy, 
večeře), kompletní pojištění včetně léčebných výloh  zahraničí, průvodce a pojištění proti STORNU zájezdu, barevnou mapu Londýna, VSTUPNÉ NA 
HARRYHO POTTERA 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné (cca 50 GBP), drobná eura WC (tranzit)      

Změna programu vyhrazena 
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