To nejlepší z Londýna + WINDSOR + WINCHESTER + STONEHENGE (letecky z Ostravy)
6.7. - 10.7. 2021

17 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27817/

Průvodkyně:

Eva Staňková

Specialista:

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

Oblíbený eurovíkend s průvodcem, během kterého uvidíte to nejlepší z Londýna a vydáte se za jeho hranice.
Projedete se lodí po Temži, dvoupatrovým autobusem nebo na vyhlídkovém kole London Eye. Navštívíte královské
sídlo Windsor, starobylý Winchester i bájný Stonehenge. Vydejte se s námi do tepajícího srdce Británie a poznejte víc
než jen Londýn!

Na co se můžete těšit
pohled z největšího ruského kola v Evropě
královské víkendové sídlo Windsor
kulatý stůl krále Artuše ve Winchestru
bájný a mýty opředený Stonehenge

Co už máte v ceně?
letenka Ostrava – Londýn – Ostrava 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
Doprava do Winchesteru a Stonehenge
Vstupenka do Stonehenge
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 (viz. níže)
cestovní pojištění
přesuny v Londýně místní dopravou – doubledecker, metro a projížďka lodí po Temži: 60 GBP / celý pobyt
doporučené kapesné 160 GBP (včetně dopravného)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 400,00 Kč

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

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
London Eye
Dítě: 870,00 Kč, Dospělý: 1 090,00 Kč
Museum Madame Tussaud's
Dítě: 910,00 Kč, Dospělý: 1 090,00 Kč
Windsor Castle
Dítě: 510,00 Kč, Student: 800,00 Kč, Dospělý: 890,00 Kč, Senior: 800,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Úterý 6. července: Odlet z Ostravy bude v odpoledních hodinách, po příletu do Londýna se přesuneme zajištěným autobusem
do hotelu, kde se ubytujeme.

Středa 7. července: Dnešní den strávíme v centru Londýna - uvidíme Big Ben, Westminster Abbey i Houses of
Parliament. Uvidíme i Trafalgar Square, katedrálu sv. Pavla ši Shakespearovo divadlo Globe.
Ráno se po snídani přesuneme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna. 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.
Prohlídku začneme v části 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), Westminster Abbey, sídlo britské královny Buckingham Palace, kde můžeme
zhlédnout střídaní stráží.
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.
Dále si prohlédneme St Paul's Cathedral, Shakespearovo divadlo Globe a Millenium Bridge.
Návrat na hotel ve večerních hodinách s průvodcem nebo individuálně.

Čtvrtek 8. července: Dopoledne strávíme na hradu Windsor Castle. Poté uvidíme Tower of London, Tower Bridge a
vyhlídkové kolo London Eye.
Ráno se přesuneme ke královskému hradu Windsor Castle, který 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.
Dále nás čeká vyhlídkové kolo London Eye - možnost zajištění vstupenek předem. Projedeme se také dvoupatrovým londýnským
autobusem doubledecker.
Poplujeme také lodí po Temži ke nejslavnějšímu zvedacímu mostu Tower Bridge a k proslulému paláci a pevnosti Jejího
Veličenstva, Tower of London.

Návrat na hotel v podvečerních hodinách s průvodcem nebo individuálně.

Pátek 9. července: Dnešní den strávíme ve venkovském anglickém městečku Winchester. Výlet zakončíme ve slavném
Stonehenge.
Celodenní výlet začneme ve venkovském anglickém městečku Winchester , kde se nachází "Kulatý stůl" krále Artuše.
Prohlédneme si majestátní katedrálu, kde je pohřbená slavná spisovatelka Jane Austenová. Budeme mít dostatek času na toulání
uličkami starobylého města i na oběd v jedné z typických restaurací.
Náš celodenní výlet zakončíme ve slavném pravěkém Stonehenge, kde shlédneme záhadné monolity (vstupné v ceně zájezdu).
Ve večerních hodinách se vrátíme na hotel.
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Sobota 10. července: Po snídani dle letového řádu program v Londýně nebo odjezd transferem na letiště a odlet do Ostravy.
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