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Cestujeme za poznáním Londýna a staré dobré Anglie 
7 - denní poznávací zájezd 9.6. – 15.6. 2019 

Program: 
1. den: odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd přes SRN, Belgii, Francii 

2. den: 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 

3. den: výlet do Oxfordu - staré univerzitní město  

4. den: výlet do Hastingsu - rybářský přístav s podmořským akváriem a pašeráckými jeskyněmi, a do okolí Hastingsu:  

            Battle - dějiště bitvy r. 1066 

5. den: výlet do zábavného parku Thorpe park a zastavení ve Windsoru - sídlo anglických panovníků 

6. den: prohlídka Londýna - City  of  Westminster - trasa prohlídky: jízda metrem od O2 arény k Natural History   

Museum, nebo k muzeu Madame Tussaud´s, 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  

7. den: návrat v odpoledních hodinách  

Cena: 8 990Kč (cena pro žáky a studenty), 9 290Kč (cena pro dospělé - nar. 2000 a dříve)    
             zahrnuje dopravu busem zahraniční výroby, trajekt a průjezd Eurotunelem, 4x ubytování v Londýně v rodinách s polopenzí,  

              doprovod průvodce a 3 pedagogických dozorů, cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za škodu  

              a stornovacích poplatků) a pojištění záruky pro případ úpadku CK 

Cena je kalkulována na minimální počet 42 platících účastníků zájezdu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak (viz 

informace k odjezdu).           Kalkulace vychází z kurzu Kč a cen z 1.řijna 2018 

 
CKCVA si vyhrazuje právo dílčích změn v uvedeném programu, a to z důvodu případných kapacitních nebo časových možností poskytovatelů výše uvedených služeb.  

 

Součástí tohoto programu jsou Informace k poznávacím zájezdům do Velké Británie pro vedoucího skupiny a účastníky zájezdu 

Vyplní vedoucí skupiny: zaplacení zálohy Kč / dne: 

                                          zaplacení doplatku Kč / dne: 
 
------------------------------------------------------- Závazná  přihláška pro účastníka zájezdu (pouze pro potřebu vedoucího skupiny, neodesílejte) ------------------------------------------------ 

Účastníci zájezdu, popř. jejich zákonní zástupci, tímto souhlasí, aby Mgr. Marta Lisová, Cestovní kancelář a CVA  zpracovávala  jejich  osobní  údaje  pro účely organizace zájezdu - 

objednaných služeb v cestovním ruchu: ubytování, pojištění, vstupy atd., v rozsahu ve smlouvě uvedeném,  a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.  

„O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Jméno:                                                        Příjmení:                                                                                       Třída: 

 

Tel.: 

 

Datum narození:                                         Státní příslušnost:                                                                 

 

Chci být ubytován/a s:                                                                                                                                      Objednávám balíčkové obědy:   ano  -  ne 

 

Zvláštní požadavky (pouze závažné): vegetariánství - dieta - alergie - jiné: 

 

Připojištění stornovacích poplatků z důvodu teroristického útoku - 150,-Kč na osobu a pobyt: ano - ne 

 

Podpis účastníka zájezdu /v případě jeho nezletilosti podpis jeho zákonných zástupců/: 

Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s účastí na zájezdě a s podmínkami smlouvy o zájezdu podepsané vedoucím skupiny 

 

 


