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Cestujeme za poznáním Londýna a staré dobré Anglie
6 - denní poznávací zájezd 5. 5. – 10. 5. 2019
INFORMACE K VÝLETU DO LONDÝNA
ODJEZD:

neděle 5. května 2019 ve 14 hod. od školy

SRAZ:

neděle 5. května 2019 ve 13:45

NÁVRAT:

pátek 10. května 2019 v odpoledních hodinách ke škole

PROGRAM:
1.den:

odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd přes SRN, Belgii, Francii

ranní trajekt z Calais do Doveru (nebo průjezd Eurotunelem)
prohlídka Londýna - Greenwich, jízda nadzemní drahou přes Docklands do
City of London - trasa prohlídky: Monument, St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The
Globe, HMS Belfast, Tower Bridge, návštěva Toweru (nebo jiného muzea dle dohody), zpět
jízda nadzemní drahou a lanovkou Emirates Air Line k O2 aréně
2. den:

3. den:
výlet do do Brightonu - přímořské lázně s podmořským akváriem, Královským
palácem, vyhlídkovou věží i360 a molem, přes Beachy Head - vápencové útesy
4. den:
výlet do do Windsoru - sídlo anglických panovníků a návštěva Warner Bros
Studio Tour London - The Making of Harry Potter
5. den:
prohlídka Londýna - City of Westminster - trasa prohlídky: jízda metrem od
O2 arény k Natural History Museum (nebo British Museum, muzeum Madame Tussaud´s,
jiné muzeum dle dohody), jízda poschoďovým autobusem na Piccadilly, Leicesterské nám.,
Trafalgarské nám., Buckinghamský palác, jízdní garda, Westminster Abbey, parlament,
Londýnské oko, plavba lodí po Temži, nebo jízda metrem k O2 aréně
večer průjezd Eurotunelem, noční přejezd přes Francii, Belgii, SRN
6. den:

návrat v odpoledních hodinách

S sebou je nutné vzít si libry na placení jídla během dne a osobní útratu a také cca 5 EUR,
kterými jsou hrazeny vstupy na toalety při hygienických a bezpečnostních zastávkách. Dále je
potřeba si vzít cestovní doklad (příp. i jeho kopii), kartičku zdravotní pojišťovny, vlastní
ručník a přezutí, případně adaptér do zásuvky. A další věci dle individuální potřeby.

