Londýn pro milovníky vojenské historie + VÁLEČNÁ MUZEA (letecky z Prahy)
15.9. - 18.9. 2022

14 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/28547/

Specialista:

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

Netradiční prodloužený víkend po stopách vojenské historie Londýna. S průvodcem objevíte největší zajímavosti
britských válečných dějin. Navštívíte unikátní podzemní Churchill War Museum, prohlédnete si tanky v Imperial War
Museum i bojová letadla v Royal Air Force Museum. Stihnete i londýnské památky či projížďku po Temži. Zažijte
Londýn, jak ho neznáte – ve světle dějin vojenství!

Na co se můžete těšit
unikátní muzea mapující válečnou historii
slavný bitevní křižník HMS Belfast
pohled z největšího ruského kola v Evropě
světoznámý zvedací most Tower Bridge

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
3x ubytování v Londýně v 3* hotelu ve dvoulůžkových, popř. třílůžkových, pokojích
3x snídaně
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: 70 GBP / celý pobyt
doporučené kapesné – 170 GBP (včetně dopravného)
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 500,00 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?
snídaně v hotelu formou bufetu
během dne při prohlídce Londýna bude možné zakoupit jídlo na některé z přestávek v místech s možností občerstvení
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poblíž hotelu je možnost navštívit některou z restaurací nebo občerstvení

Cestovní pojištění
Koop 60 Covid + STORNO
150 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč
Koop 100 Covid + STORNO
190 Kč / den / osoba + STORNO 0 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
Churchill War Rooms
Dítě: 420,00 Kč, Student: 660,00 Kč, Dospělý: 825,00 Kč, Senior: 660,00 Kč
London Eye
Dítě: 870,00 Kč, Dospělý: 1 090,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 15. září: Odlet z Prahy, přílet do Londýna, ubytování na hotelu a program s průvodcem.
Odlet z Prahy v ranních hodinách dle časů leteckých společností. Po příletu do Londýna přesun zajištěným autobusem do hotelu a
ubytování.
Po kratším odpočinku přejedeme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna. Prohlédneme si náměstí Trafalgar Square
se slavným Nelsonovým sloupem, který připomíná vítězství bitvy u Trafalgaru. Uvidíme také Národní galerii, ve které se nachází
světoznámé malby a obrazy, a náš den zakončíme procházkou do Čínské čtvrti a na Piccadilly Circus.

Pátek 16. září: Tento den strávíme v centru Londýna - uvidíme Buckingham palace i Churchill War Museum se síťí
spletitých chodeb, které sloužily britskému premiérovi Winstonu Churchillovi. Dále nás čeká Big Ben, Westminster
Abbey i Imperial War Museum.
Ráno se po snídani přesuneme příměstským vlakem nebo metrem do centra Londýna.
Den zahájíme u královského sídla a oficiální rezidence královny, Buckinghamského paláce. Dále budeme pokračovat přes park sv.
Jakuba směrem k Horse Guards. Okolo Banqueting House se vydáme po ulici Whitehall směrem k Churchill War
Museum (pro předem objednané zájemce). Unikátní muzeum z dob 2. světové války se nachází v podzemních prostorách a my tak
budeme mít možnost zhlédnout síť spletitých chodeb a místností, které sloužily vládě a britskému premiérovi Winstonu Churchillovi
jako jednací místnosti.
Poté budeme pokračovat procházkou kolem nejznámějších atraktivit Londýna. Našim očím neunikne ani budova parlamentu s Big
Benem či Westminster Abbey. Poté se svezeme doubledeckerem k dalšímu vojenskému muzeu, Imperial War Museum. Zde
budeme mít možnost dozvědět se zajímavosti o válečných dějinách od 1. světové války a zhlédnout vystavená vojenská vozidla,
tanky, letadla a zbraně.
Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Sobota 17. září: Další den a další londýnské památky - dnes to bude především letecké muzeum Royal Air Force
Museum. Dále uvidíme Tower of London, Tower Bridge a křižník HMS Belfast.
Ráno po snídani se přesuneme příměstským vlakem nebo metrem k leteckému muzeu, Royal Air Force Museum, ve kterém
můžeme obdivovat vojenská letadla.
Po prohlídce se vydáme k proslulému paláci a pevnosti jejího Veličenstva, Tower of London, a nejslavnějšímu zvedacímu
mostu, Tower Bridge. Přes most se projdeme k válečnému muzeu na vodě, slavnému křižníku HMS Belfast, ve kterém se dozvíme
zajímavosti o skutečném životě námořníků na této bitevní lodi.
V podvečerních hodinách nás čeká projížďka na London Eye (pro předem objednané zájemce), ke kterému se dostaneme lodí.
Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.

Neděle 18. září: Po snídani dle letového řádu program v Londýně nebo odjezd transferem na letiště a odlet do Prahy.
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