To nejlepší z Londýna + BUCKINGHAM + WINDSOR (letecky z Brna)
2.9. - 6.9. 2020

16 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27260/

Průvodkyně:

Barbora Kulíková

Specialista:

Petra Dorčáková, +420 596 110 605, dorcakova@radynacestu.cz

Oblíbený eurovíkend s fundovaným průvodcem, během kterého uvidíte to nejlepší z Londýna a navštívíte jinak
uzavřené prostory Buckinghamského paláce a také městečko Windsor se starobylým královským hradem. Projedete
se lodí po Temži, doubledeckerem nebo na vyhlídkovém London Eye. Poznejte s námi Londýn a nahlédněte „pod
pokličku“ královské rodiny!

Na co se můžete těšit
nezapomenutelnou slavnostní výměnu stráží
pohled z největšího ruského kola v Evropě
interiéry Buckinghamského paláce
královské víkendové sídlo Windsor

Co už máte v ceně?
letenka Brno – Londýn – Brno se všemi poplatky (kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže)
transfer letiště – Londýn (hotel) – letiště
4x ubytování v Londýně v hotelu 3* ve 2lůžkových pokojích, popř. 3lůžkových
4x snídaně
vstup do Buckighamského paláce
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
zavazadla za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
cestovní pojištění
přesuny v Londýně místní dopravou – doubledecker, metro, projížďka lodí po Temži, jízdné do Windsoru: 60 GBP / celý pobyt
doporučené kapesné 160 GBP (včetně dopravného)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 500,00 Kč

Kde budete ubytováni?
hotel 3* se snadným přístupem do centra Londýna
na pokojích je k dispozici varná konvice + čaj a káva zdarma (dle typu hotelu)
na pokojích jsou k dispozici ručníky, mýdlo, vysoušeč vlasů (dle typu hotelu)

Jak je to s jídlem?
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snídaně v hotelu formou bufetu
během dne při prohlídce Londýna bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení
poblíž hotelu je možnost navštívit některou z restaurací nebo občerstvení

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Středa 2. září: Odlet z Brna bude v odpoledních hodinách, po příletu do Londýna se přesuneme zajištěným autobusem do hotelu,
kde se ubytujeme.

Čtvrtek 3. září: Dnešní den strávíme v centru Londýna - uvidíme Big Ben, Westminster Abbey i Downing Street.
Předem objednané zájemce čeká prohlídka Buckinghamského paláce. Procházku zakončíme na Trafalgar Square a
večer se vydáme do Čínské čtvrti.
Ráno se po snídani přesuneme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna. Pro předem objednané zájemce
prohlídka Buckinghamského paláce (reprezentační sály sídla královny Alžběty II.). Poté budeme pokračovat částí Westminster, kde
se projdeme kolem hlavních atraktivit. Společně navštívíme nábřeží Temže, Whitehall, Horse Guards, Downing Street, kde se
nachází oficiální adresa britského premiéra, Houses of Parliament s ikonickou Clock Tower (jejíž součástí je i slavný zvon Big Ben
) a Westminster Abbey.
Poté se procházkou vydáme do okolí královského parku St. James's Park, který vytvořil král Jindřich VIII. jako jelení honební
revír, a podíváme se i k St. James's Palace, ve kterém v dnešní době sídlí královský soudní dvůr. Závěr pěší procházky zakončíme
na Trafalgar Square, kde se nachází slavný Nelsonův sloup.
V podvečer se vydáme do Čínské čtvrti a den můžeme zakončit společnou večeří v SOHO.
Návrat na hotel ve večerních hodinách s průvodcem nebo individuálně.

Pátek 4. září: Dnes se projdeme londýnskými parky a čtvrtěmi - například Camden Town či Regent´s Royal Park.
Ráno se přesuneme metrem nebo příměstským vlakem do centra Londýna.
Projdeme se nádhernými londýnskými parky a čtvrtěmi jako jsou například – Camden Town a Regent´s Royal Park. Tento park
byl navržen známým architektem Johnem Ashem v roce 1812. V klidném parku se nachází spousta jezírek, kde se můžeme
projíždět na loďkách. V parku hnízdí nespočet druhů vodního ptactva. Najdeme zde i malou městskou ZOO a z
přilehlého Primrose Hill je krásný výhled na celé město. Park je ideální místo k odpočinku a relaxaci. Můžeme si zde také
vychutnat lahodnou kávu.
Poté navštívíme (pro předem objednané zájemce) světoznámé muzeum voskových figurín Muzeum Madame Tussaud´s, kde se
osobně setkáme tváří v tvář známým osobnostem současnosti i minulosti.
Ve večerních hodinách se společně nebo individuálně vrátíme na hotel.

Sobota 5. září: Dopoledne strávíme na královském hradu Windsor, odpoledne se přesuneme na další londýnské
památky - Tower of London, Tower Bridge i London Eye.
Ráno přejedeme příměstským vlakem nebo objednaným transferem ke královskému hradu Windsor. Zde nás čeká prohlídka
areálu a interiéru královského hradu.
Windsor Castle je druhý největší obývaný hrad na světě a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob Viléma I. Dobyvatele (11.
století). Společně s Buckinghamským palácem je jednou z oficiálních rezidencí britské monarchie. Většina králů a královen Anglie
měla přímý vliv na stavbu a vývoj hradu, který byl jejich kasárnami, pevností, domovem, oficiálním palácem a občas dokonce i jejich
vězením. Kromě prohlídky interiéru také můžete navštívit bohatě zdobenou kapli sv. Jiří, kde je pohřbeno mnoho králů a královen,
mimo jiné také Jindřich VIII. či královna matka a v roce 2005 si zde princ Charles vzal za manželku vévodkyni Camillu.
V případě zájmu a času se projdeme do nedalekého městečka Eton, kde se nachází známá chlapecká kolej Eton College.
Chlapecká kolej byla založena Jindřichem VI. v 15. století. Eton College je nejprestižnější škola ve Velké Brítánii – studovali
zde také princové Harry a William.
V odpoledních hodinách se přesuneme do středu Londýna. Můžeme se těšit na prohlídky jížního nábřeží řeky Temže a
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částí City a Southwark. Čeká nás: St. Paul´s Cathedral, Shakespearovo divadlo Globe, Tate Modern a Millenium Bridge. Poté se
přesuneme k proslulému paláci a pevnosti Jejího Veličenstva, Tower of London, a nejslavnějšímu zvedacímu mostu Tower Bridge
. K poslední atrakci, vyhlídkovému kolu London Eye (pro předem objednané zájemce), doplujeme lodí po řece Temži.
V podvečerních hodinách společný nebo individuální návrat na hotel.

Neděle 6. září: Po snídani dle letového řádu program v Londýně nebo odjezd transferem na letiště a odlet do Brna.
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