
 

                                           Cestujeme za poznáním 
                                             Kancelář: U Rendlíku/Strachovská 1902 

               393 01 Pelhřimov  

               Mobil: 602 739 675 

               E-mail: schooltravel@email.cz 

              www.schooltravel.cz        

    

Cestujeme za poznáním Londýna a staré dobré Anglie 
7 - denní poznávací zájezd 22.5. – 28.5. 2022 

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, nebo plavba lodí po Temži  

            k O2 aréně 

3. den: výlet do Oxfordu - staré univerzitní město 

4. den: výlet do Brightonu - přímořské  lázně s podmořským akváriem, Královským palácem, molem a vyhlídkovou věží i360,  

            přes Beachy Head - vápencové útesy 

5. den: dopoledne návštěva zábavného parku Thorpe park 

            odpoledne zastavení ve Windsoru – sídlo anglických panovníků 

6. den: prohlídka Londýna – jízda metrem od O2 Arény do City  of  Westminster - trasa prohlídky: návštěva Natural  

            History Museum a muzea Madame Tussaud´s , jízda poschoďovým autobusem, Piccadilly, Leicesterské nám.,  

            Trafalgarské nám., Buckinghamský palác, jízdní garda, Westminster Abbey, parlament, Londýnské oko, plavba  

            lodí po Temži k O2 Aréně 

            večer průjezd Eurotunelem, noční přejezd přes Francii, Belgii, SRN  

7. den: návrat v odpoledních hodinách  

Cena:    9 590Kč (cena pro žáka studenty), 9 890Kč (cena pro dospělé - nar. 2004 a dříve)  

             zahrnuje dopravu busem zahraniční výroby,trajekt a průjezd Eurotunelem, 4x ubytování v Londýně v rodinách s plnou  

              penzí, 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 20. září 2021 

 
CK 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:  Pokyn k platbě na druhé straně 

                                          zaplacení doplatku Kč / dne:         Pokyn k platbě na druhé straně 
 
------------------------------------------------------- Závazná  přihláška pro účastníka zájezdu (pouze pro potřebu vedoucího skupiny, neodesílejte) ------------------------------------------------ 

Účastníci zájezdu, popř. jejich zákonní zástupci, tímto souhlasí, aby CK School Travel  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:                                                                                                                                       

 

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

 

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

 

Připojištění Covid-19 (30,- Kč/den): 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 

Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s podmínkami zájezdu uvedenými na školním webu 

 

Mám zájem o návštěvu (vyberte pouze jedno) a) Natural History Museum – zdarma 

      b) Museum Madame Tussaud’s + Marvel 4D  15 GBP 
 



Muzea / objekty - ceny pro skupiny (označte, prosím, muzea / objekty, která byste chtěli navštívit):  
Muzea a zajímavosti,  které můžete navštívit v City of  London: 

jízda nadzemní drahou Greenwich – City/metrem: 5,00GBP (do 16 let ) / 10,00GBP (Group Day Travelcard) + projížďka lodí po Temži  

(Thames Clippers) - Tower - Greenwich:  4,50GBP (do 15 let) / 9,00GBP  

jízdné lodí bez Travelcard: 5,50GBP studenti  (do 15let) / 11,00 GBP studenti (nad 15let) / pedagogický dozor zdarma 

jízda lanovkou Emirates Air Line k O2 (pouze s Travelcard): vstupné 2,50GBP / pedagogický dozor zdarma 

St. Paul´s Cathedral: 7,50GBP (do 17 let) / 15,00GBP / 17,00GBP 

Museum of London: zdarma 

Monument: 3,00GBP / 4,50GBP / 5,50GBP  

The Shard: 15,00GBP (do 15 let) / 20,00GBP 

(hradí se v Kč - vstupné musí CK  zaplatit předem a odhlášeným jednotlivcům vstupné nelze vrátit) 

Tower: bude-li rezervace potvrzena - 7,00GBP (do 15let) / 8,00GBP / 27,00GBP (hradí se v Kč - vstupné musí CK  zaplatit předem a  

odhlášeným jednotlivcům vstupné nelze vrátit)                                               

             bez rezervace 14,00GBP / 22,00GBP / 27,00 GBP                                        

Tower Bridge Exhibition: 5,00GBP / 7,00GBP / 9,50GBP                                                

HMS Belfast: po potvrzení rezervace do 16let zdarma / 12,00GBP / 15,00GBP – nutný 1 ped. dozor na max. 10 žáků!                                  

Globe Theatre: 9,00GBP / 12,50GBP / 15,00GBP                               

Muzea a zajímavosti,  které můžete navštívit v Brightonu a jeho okolí: 

Sea Life Centre: 8,00GBP (do 14 let ) / 9,50GBP / 11,50GBP   

British Airways i360: 8,00GBP / 13,00GBP / 15,00GBP (hradí se v Kč - vstupné musí CK  zaplatit předem a odhlášeným jednotlivcům 

vstupné nelze vrátit) 

Muzea a zajímavosti,  které můžete navštívit ve Windsoru a okolí: 

Thorpe park - po potvrzení rezervace 20,00GBP / 28,00GBP 

   bez rezervace 50,00GBP 
Muzea a zajímavosti,  které můžete navštívit v City of  Westminster: 

jízda metrem a poschoďovým autobusem: 5,00GBP (do 16 let ) / 10,00GBP (Group Day Travelcard) + projížďka lodí po Temži  (Thames 

Clippers) – London Eye – O2 Aréna:  4,50GBP (do 15 let) / 9,00GBP  

Londýnské oko: v případě potvrzení rezervace: 15,00GBP (do 18 let) / 23,00GBP - (vstupné musí CK zaplatit předem a  odhlášeným 

jednotlivcům vstupné nelze vrátit)                                               

                                                  bez rezervace: 24,00GBP (do 15 let ) / 29,00GBP (nad 15 let) / 29,00GBP     

Muzeum Madame Tussaud´s + Marvel 4D: po potvrzení rezervace 15,00GBP (do 15let) / 20,00GBP / 25,00GBP 

 (hradí se v Kč - vstupné musí CK  zaplatit předem a odhlášeným jednotlivcům vstupné nelze vrátit)                                        

Natural History Museum: zdarma                                 

Uvedené ceny jsou orientační ceny se skupinovou slevou - pro děti / studenty / dospělé a odpovídají údajům z podzimu 2021. 

Počet skupin pro zvýhodněné vstupné je omezen, kladné vyřízení rezervací je dáno časovou posloupností.   
 

Platba: 

PRO VŠECHNY: úhrada zálohy 5000,- do 29. 10. 2021 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka 

DOBROVOLNÉ: úhrada nepovinného připojištění stornovacích poplatků z důvodu teroristického útoku 150,- do 29. 10. 2021 

na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka 

PRO VŠECHNY: úhrada zálohy 4590,- do 1. 4. 2022 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka 

DOBROVOLNÉ: úhrada nepovinného Covid-19-připojištění 210,- do 1. 4. 2022 na účet školy 26138681/5500. Variabilní 

symbol: rodné číslo žáka 

 


