VELKÁ BRITÁNIE
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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• služby českého průvodce
• zákonné pojištění zákon č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• výlet do Windsoru:
700 Kč
• TYP II. výlet do Oxfordu:
700 Kč
• odbavené zavazadlo do 20 kg:
1 400 Kč
• vstupy, MHD, pobytové taxy, fakul. služby: cca 80 GBP

LONDÝN - METROPOLE SVĚTA
nákupy na Oxford Street a Windsor

Program zájezdu: LETECKY (Pogramy TYP I. a TYP II.)
1. den: Odlet z Prahy do Londýna. Transfer na hotel a dle
časových možností první seznámení s městem. Od
Londýnského oka se přes Westminter Bridge vydáme k
budově Parlamentu UNESCO, se slavným Big Benem.
Pokračujeme kolem Westminsterského opatství UNESCO na
vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra
Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské
náměstí - turistický střed Londýna.
2. den: Snídaně. Přejezd místní dopravou do centra.
Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvr
a Picadilly Circus se sochou Eróta. Ulice Picadilly, Green Park
a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná
italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne
možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka,
Britského muzea. Večer prohlídka Albertopole, oblasti
mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal
Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of
London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké
muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).
3. den: Fakultativní výlet do městečka Windsor, projdeme
viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch.
Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce
Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do Londýna.
V podvečer se projdeme po čtvrtích City of London a
Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme ke Katedrále
sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na
světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii
Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe
ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické
londýnské radnici či osobní volno.
4. den: Návštěva pevnosti Tower UNESCO s expozicí britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes
most Tower Bridge a projdeme se po čtvrti Southwark, zajímavá zákoutí. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní
katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečer se přesuneme do Královské čtvrti
Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal
Naval College se dostaneme až do zdejšího parku, kterým
prochází nultý poledník UNESCO. Od Královské observatoře
se nabízí jedinečný panoramatický výhled na město. Místo
čtvrti Greenwich lze individuálně strávit podvečerní hodiny v
obchod. domech či na Oxford Street, nákupy, osobní volno.
5. den: Snídaně. TYP „I“ Dle letového řádu transfer na
letiště a odlet do ČR. TYP „II“ Fakultativní výlet do Oxfordu,
střediska vzdělanosti a města pozoruhodné architektury.
Projdeme se okolo staletí starých kolejí (např. Christ Church
College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme
si ujít vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou
Radcliffe Camera, univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani
věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních
hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě.
6. den: TYP „II“ Snídaně, dle letového řádu transfer na
letiště a odlet do ČR.
Ubytování: Je zajištěno v Londýně, v hotelu**/*** ve 2lůžk.
pokojích s vla. příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje
• 4/5** ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Londýn/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• 2 kabinová zavazadla (1 malé, druhé do 10 kg)

Transfer na letiště Praha VH: Brno, Svitavy 500 Kč; Pardubice, Hradec
Králové 400 Kč; Poděbrady (ÖMV dálnice) 300 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q GL 18 05 I
3.5. - 7.5. 12 990,PRAHA
Q GL 18 06 II 3.5. - 8.5. 14 490,PRAHA
Q GL 36 05 I
8.9. - 12.9. 12 990,PRAHA
Q GL 36 06 II 8.9. - 13.9. 14 490,PRAHA
Příplatek za 1lůžk. pokoj: I. +3 800 Kč II. +4 750 Kč
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

LONDÝN - PO STOPÁCH LADY DIANY
LONDÝN • ALTHROP • CAMBRIDGE • DUXFORD •
WINDSOR • KEW • GREENWICH
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.
2. den: Trajektem Calais – Dover, případně Eurotunelem.
Londýn - procházka v královské čtvrti Westminster. Přes
Trafalgarské náměstí se vládní ulicí Whitehall dostaneme k
budovám parlamentu s hodinou věží Big Ben a navštívíme
Westminster Abbey, opatství, ve kterém se uskutečnil pohřeb
Diany, princezny z Walesu. V případě příznivého počasí
shlédneme střídání královské jízdní gardy na Horse Guard´s a
přes St. James´s Park se dostaneme k sídlu královny Alžběty
II., Buckhingham Palace. Od paláce budeme pokračovat po
vzpomínkové trase The Diana, Princess of Wales Memorial
Walk k památečním místům vzdávajícím hold Dianě,
princezně z Walesu (Memorial Fountain, Memorial
Playground). Navštívíme Kensington Palace, ve kterém v
Apartment 8 a 9 žila Lady Diana s princem Charlesem a
jejich syny. Nyní zde Princ William a jeho žena Catherine,
vévodkyně z Cambridge a jejich děti obývají apartmá 1A a
princ Harry v Nottingham Cottage. Po návštěvě reprezentačních státních komnat se projdeme po Hyde Park k památníku Prince Albert Memorial a přes kensingtonská muzea se
dostaneme k oblíbeným obchodům Lady Di, kde navštívíme
obchodní dům Harrods. Večer odjedeme na ubytování.
3. den: Po snídani navštívíme panství Althrop, které více jak
500 let patří rodu Spencerů a kde Lady Diana strávila své
dětství. Vzdát hold památce zesnulé Diany, princezny z
Walesu, můžeme právě v rodinném sídle, kde na ostrůvku
v zámeckém parku je princezna uložena k poslednímu
odpočinku. Další naší zastávkou bude Cambridge, starobylé anglické univerzitní město. Seznámíme se s neprestižnějšími colleges Cambridge University a prohlédneme si
městečko podél říčky Cam. Poslední zastávkou dnešního
dne bude perla britského muzejnictví v nedalekém
Duxford, největší letecké muzeum v Evropě, Imperial War
Museum Duxford, ve kterém si připomeneme působení
československé 310. stíhací perutě, a to až do poloviny
roku 1941, kdy v bitvě o Británii bojovalo 87 československých letců, z nichž osm padlo. Dodnes se "Czech pilots"
těší ve Spojeném království velké úctě. Muzeum návštěvníky uchvátí nejen svými rozsáhlými a zachovalými sbírkami,
ale také netradičním pohledem na válečnou techniku,
skvělou architekturu výstavních hal i otevřenou krajinu
kolem letiště. Vrátíme se na ubytování.
4. den: Snídaně. V tento den nejprve navštívíme nejzajímavější pamětihodnosti v blízkém okolí Londýna. Prohlédneme
si palác Windsor – reprezentační sídlo Jejího Veličenstva,
královny Alžběty II., kdy nahlédneme do reprezentačních
státních komnat, které jsou dodnes využívány k přijímání
státních návštěv. V překrásně zdobené kapli sv. Jiří si také
prohlédneme místo posledního odpočinku královny matky,

krále Jiřího VI. nebo Jindřicha VIII. V této kapli taktéž proběhla bohoslužba včetně aktu pokání po civilním sňatku prince Charlese a Camilly Parker Bowles, vévodkyně z
Cornwallu. Nezapomene na Long Walk, kam královna
Alžběta II. pravidelně vyjíždí na koni a budeme mít možnost
prohlédnout si centrum malebného městečka Windsor. Již
v Londýně navštívíme královské botanické zahrady Kew,
které patří k nejvýznamnějším botanickým zahradám světa.
Zcela bez nadsázky jde o nejucelenější botanickou sbírku
na světě, zahrady se rozkládají na ploše 121 ha. Jeden ze
skleníků nese na počest princezny Diany jméno Princess of
Wales Conservatory (Skleník princezny z Walesu). Unikátní
je v tom, že v sobě obsahuje skleníky s různými podmínkami pro život rostlin, které odpovídají deseti klimatickým
pásmům. Po prohlídce zahrad se v odpoledních hodinách
přesuneme do čtvrti Bloomsbury, kde navštívíme Britské
muzeum obsahující více než sedm miliónů předmětů ze
všech kontinentů dokumentujících historii lidstva od počátku až do současnosti, mezi nimiž najdeme sbírky z antického Řecka (Elginovy mramory z Athénskéh Parthenonu), starověkého Egypta (Rosettská deska, egyptské mumie) či
perské kamenné artefakty a řadu dalších. Den zakončíme
večerní procházkou oblastí West End (Soho, Leicester
Square), tj. centrem zábavy a divadel. Návrat na ubytování.
5. den: Snídaně. Prohlídku Londýna zakončíme ve finanční
čtvrti City of London, kde navštívíme impozantní dílo Sira
Christophera Wrena, St. Paul´s Cathedral, ve které se v roce
1981 konala velkolepá svatba Lady Diany Frances Spencer
a Prince Charlese. Prohlédneme si katedrální podlaží s překrásnými mozaikami a dřevořezbami, zájemci budou moci
vystoupat 528 schodů až do Golden Gallery, odkud se nám
naskytne jedinečný pohled na Londýn. Neopomeneme na
katedrální kryptu, kde jsou pohřbeny významné osobnosti
britského impéria, jakými byli Sir Horation Nelson, vévoda
Wellington, Florence Nightingale a řada dalších. Dále budeme pokračovat ke královské pevnosti, Tower of London, kde
poznáme nejen kolekci korunovačních klenotů, ale také impozantní White Tower, komplex obranných věží a krkavce,
kteří střeží trvání monarchie. Spatříme viktoriánský most
Tower Bridge a budeme také obdivovat nově budované finanční centrum s ultramoderními stavbami. Zbytek odpoledne budeme mít individuální volno k nákupům nebo návštěvě muzeí, galerií. V případě zájmu účastníků bude
skupina pokračovat plavbou po řece Temži (v případě příznivého počasí) nebo vláčkem do čtvrti Greenwich, kde si budeme moci dle individuální preference prohlédnout čajový
klipr Cutty Sark, Starou královskou námořní kolej nebo
Národní námořní museum. Námořní ráz londýnské čtvrti
Greenwich si taktéž můžeme vychutnat v některé z místních
hospůdek a procházkou přes královský park se u bývalé
Královské observatoře u nultého poledníku rozloučíme s
Londýnem a vydáme se na cestu zpět do ČR.
6. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• trajekt Calais/Dover a zpět, případně Eurotunel
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
cca 100 GBP
• vstupy, místní doprava, pobytové taxy:
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Plzeň, Brno,Jihlava, Velká Bíteš, Kuřim, Tišnov ZDARMA

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q GC 27 06
3.7. - 8.7.
9 990,viz text
3 490 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+3
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%
83

