To nejlepší z Londýna + HARRY POTTER + OXFORD (letecky z Prahy)
1.4. - 5.4. 2021

18 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27724/

Průvodkyně:

Dagmar Sedláčková

Specialista:

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

Napětí, zábava, jedna z nejstarších univerzit na světě… Kde? Míříme do srdce Británie a úchvatného Oxfordu. Se
zkušeným průvodcem objevíte nejzajímavější památky Londýna, a navíc filmový svět Harryho Pottera. Projdete se
místy, kde se natáčelo, a vyrazíte do studií Warner Bros., kde kultovní série vznikla. Zažijte svět čar a kouzel Harryho
Pottera v Londýně i Oxfordu – na vlastní kůži!

Na co se můžete těšit
nezapomenutelná královská výměna stráží
anglické národní jídlo fish and chips
jedna z nejstarších univerzit světa
filmová studia Harryho Pottera

Co už máte v ceně?*
letenka Praha – Londýn – Praha se všemi poplatky (kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel viz níže)
transfer letiště – Londýn (hotel) – letiště
4x ubytování v Londýně v 3* hotelu ve dvoulůžkových, popř. třílůžkových pokojích
4x snídaně formou bufetu
vstupné do Studia Warner Bros.
průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK
* Cena zájezdu pro dítě je stejná jako pro dospělou osobu.

Co cena nezahrnuje?
zavazadla za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz níže)
cestovní pojištění
přesuny v Londýně místní dopravou – doubledecker, metro, vlak, projížďka lodí po Temži: cca 80 GBP / celý pobyt
doporučené kapesné 180 GBP (včetně dopravného)
vstupné na místě
fakultativní výlet do univerzitního města Oxford
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 500,00 Kč

Kde budete ubytováni?
3* hotel 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 a vysoušeč vlasů (dle typu hotelu)

To nejlepší z Londýna + HARRY POTTER + OXFORD (letecky z Prahy)

Strana 1/4

14516-27724

Jak je to s jídlem?
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

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.

Program není povinný

V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Fakultativní výlet Oxford
Dítě: 2 020,00 Kč, Dospělý: 2 050,00 Kč
London Eye
Dítě: 870,00 Kč, Dospělý: 1 090,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 1. dubna: Přílet do Londýna a seznámení se s městem.
Odlet z Prahy bude v dopoledních hodinách, po příletu do Londýna se přesuneme zajištěným autobusem do hotelu, kde se
ubytujeme.
Po menším odpočinku přejedeme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna. Prohlédneme si náměstí Trafalgar
Square, na kterém najdeme slavný Nelsonův sloup, dále uvidíme Piccadilly Circus, Čínskou čtvrť a den můžeme zakončit
společnou večeří v Soho.
Večer se vrátíme společně nebo individuálně na hotel.

Pátek 2. dubna: Dnešní den bude věnován prohlídce části Westminster, uvidíme některé ikonické stavby Londýna a
projedeme se na slavném vyhlídkovém kole London Eye.
Ráno se po snídani přesuneme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna. Prohlídku začneme v
části Westminster: uvidíme Lambeth Bridge (proháněl se na něm Harry v doubledeckeru) a hlavní atraktivity – Houses of
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey a Buckingham Palace. Na třídě Whitehall zhlédneme sídlo britského premiéra Downing
Street, Horse Guards a Scotland Yard (ve filmu Ministerstvo kouzel), Trafalgar Square.
Poté pěšky půjdeme po Leicester Square (kino Odeon, kde byly uváděny premiéry jednotlivých dílů). Projedeme se také na
vyhlídkovém kole London Eye – možnost zajištění vstupenek pro předem objednané zájemce.
Dále bude následovat přejezd ke katedrále svatého Pavla, uvidíme i Millenium Bridge (zničili jej Smrtijedi) a galerii moderního
umění Tate Modern.
Ve večerních hodinách se společně nebo individuálně vrátíme na hotel.

Sobota 3. dubna: Dnešní den bude věnován především Harrymu Potterovi a studiím Warner Bros.
Ráno přejedeme do studií Warner Bros., kde Harry Potter vznikl. Uvidíte zde zázemí natáčení, modely a nadpřirozené bytosti, které
se ve filmech objevily. Poté se projdeme k Tower of London a Tower Bridge.
Během programu se projedeme dvoupatrovým londýnským autobusem – doubledecker.
V podvečerních hodinách se společně nebo individuálně vrátíme na hotel.

Neděle 4. dubna: Celodenní výlet do slavného univerzitního města Oxford, možnost projít si kolej Harryho Pottera –
velkolepou Christ Church.
Ráno se po snídani přesuneme předem objednaným autobusem do slavného univerzitního města Oxford. Oxford je od
nepaměti strategickým bodem na západních cestách vedoucích do Londýna.
Společně si projdeme exteriéry středověkých kolejí. Mnohé z těchto 36 kolejí univerzity vznikly mezi 13. a 16. stoletím a shlukují se
kolem centra Oxfordu. Budeme mít také možnost navštívit nejrozsáhlejší oxfordskou kolej Christ Church (vstupné zahrnuto v
ceně výletu). Dvě klidné řeky v Oxfordu – Cherwell a Isis – pak přímo vybízejí ke krásným procházkám po nábřeží města.
Návrat na hotel v podvečerních hodinách.

Pondělí 5. dubna: Po snídani dle letového řádu program v Londýně nebo odjezd transferem na letiště a odlet do Prahy.
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