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VELKÁ BRITÁNIE
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

LONDÝN A SNĚHOBÍLÉ KŘÍDOVÉ ÚTESY
LONDÝN A HARRY POTTER

T

O W E R

B

R I D G E

BB
BB

4
Windsor

LONDÝN Y

•• • •

6

Greenwich

Hampton Court
Dover

•

Y롱

Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se 1 snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• Eurotunel Calais/Folkestone/Calais
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

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:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 150 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca 30 GBP
• Warner Bros Studio - Harry Potter:
1 290 Kč
(5-15 let 980 Kč, do 5 let ZDARMA v doprovodu dosp. osoby)
Muzeum Madame Tussaud's: 900 Kč, (4-15 let 760 Kč)
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viz str. 1

CE

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Plzeň, Brno,Jihlava, Velká Bíteš, Kuřim, Tišnov ZDARMA

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q GA 27 06
4.7. - 9.7.
9 490,viz text
2 690 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+2
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SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q GD 22 04
1.6. - 4.6.
5 190,viz text
Q GD 35 04
28.8. - 31.8. 5 190,viz text
Q GD 43 04 26.10. - 29.10. 5 190,viz text
+3 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-200 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň ZDARMA

CE

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• vyhlídková plavba, vstupy:
cca 90 GBP

až

9
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce. Snídaně kontinentální.
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LONDÝN A HARRY POTTER
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (odjezd z ČR
viz text). Přejezd do Francie na ubytování.
2. den: Ráno se Eurotunelem dostanete do Velké
Británie. Návštěva Warner Bros Studio v Leavesdeanu,
jedinečná příležitost si prozkoumat kouzlo filmů o Harry
Potterovi, místa kde se natáčela nejúspěšnější filmová
série všech dob. Budete mít zde čest poznat zákulisí z
filmů, prohlídku nádherných kostýmů, nejrůznějších
rekvizit, a animace. Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých
filmech dělaly speciální efekty a záběry. Projít se
můžete po hlavní bradavické hale, Brumbálově pracovně nebo Příčné ulici. Navštívit můžete Chroptící chýši
nebo Ollivanderův obchod s kouzelnickými hůlkami.
Odpoledne v Londýně. Možná návštěva muzeí podle
zájmu - děti jistě rády navštíví muzeum voskových figurín Madame Tussaud's případně Britské národní
muzeum. Ubytování.
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Londýna.
Královská čtvr Westminster - Westminster Abbey,
Houses of Parliament s věží Big Ben. Slavnostní ceremonie střídání královských gard na Whitehall či u
Buckinghamského paláce. Trafalgar Square a náměstí
Picadilli Circus. Odpoledne individuální volno, možná
návštěva muzeí a atrakcí podle zájmu - Londýnsko oko,
akvárium a další. Možnost fakultativní večeře. Odjezd do
ČR ve večerních hodinách, noční Eurotunel do Francie.
4. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: V poledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Brzy ráno trajekt lodí přes kanál La Manche do
Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na
Doverské útesy, přejezd do Londýna. Pěší prohlídka
Londýna: finanční čtvr City of London, která je historickým
centrem dnešního Londýna, pevnost Tower of London,
ve kterém si prohlédneme originály korunovačních klenotů. Nahlédneme do zrekonstruovaných Doků sv. Kateřiny,
projdeme se po slavném viktoriánském mostě Tower
Bridge a navštívíme chloubu britského námořnictva, křižník HMS Belfast, který sehrál významnou roli během 2. sv.
války. Přiblížíme si historii čtvrti Southwark, přičemž nezapomeneme na slavného dramatika Williama Shakespera
a jeho divadlo Globe. Přes lávku Millenium Bridge se dostaneme až k impozantní katedrále sv. Pavla. Projdeme
bývalou novinářskou ulicí Fleet, uvidíme Královský soud a
mnoho architektonických děl Sira Wrena. Dnešní den
ukončíme u kostelíku St. Clemens Danes, který je ve vlastnictví RAF a vzdává holt i českým stíhacím a bombardovacím perutím, které se aktivně účastnily bojů 2. světové
války. Také budeme mít možnost navštívit nejstarší
obchůdek s čajem značky Twinnings. Večer se ubytujeme
v hotelu na okraji Londýna.
3. den: Londýn, Windsor - reprezentační sídlo Jejího
Veličenstva, královny Alžběty II., nahlédnutí do státních
komnat, které jsou využívány při přijímání oficiálních
návštěv. Prohlídka kaple sv. Jiří, ve které jsou pohřbeni panovníci královské dynastie Windsor či významný panovník
Jindřich VIII. Prohlídka městečka Windsor. Palác Hampton
Court, ve kterém navštívíme nejrozsáhlejší tudorovské kuchyně na světě, impozantní královské komnaty a samozřejmě, že se projdeme rozlehlými formálními barokními
zahradami s nejstarší vinicí na světě. Konec naší prohlídky
strávíme ve viktoriánském bludišti, které proslavila kniha
Jerome Klapky Jerome. Večer návrat na ubytování.

4. den: Londýn, procházka v královské čtvrti
Westminster, kterou zahájíme na Trafalgarském nám.
Westminsterské opatství, které nepochybně patří k nejkrásnějším budovám města. Dále uvidíme budovy
Parlamentu a legendární věž Big Ben, střídání královské
jízdní gardy na Horse Guard Parade, projdeme se přes
Svatojakubský park, až se dostaneme k oficiální rezidenci královny, Buckhinghamskému paláci, nám.
Picadilly Circus, vydáme se do centra Čínské čtvrti a
projdeme se čtvrtí neřesti Soho. Odpoledne indivuduální volno (Britské muzeum, NG s přehlídkou evropského malířství či vyhlídkové kolo zvané Londýnské oko,
uměleckou čtvr Covent Garden nebo proslulý Hyde
Park s řečnickým koutkem. Krátce se zastavíme ve čtvrti Greenwich, která je velmi úzce spjata s námořní historií města, zde si prohlédneme hlavně nultý poledník.
Ve večerních hodinách návrat na ubytování.
5. den: Zavítáme do přímořského Brightonu - města s
nejstarší elektrickou železnicí světa! Za necelou hodinu
jízdy z Londýna se dostaneme do města, které kdysi
očarovalo i spisovatele Lewise Carolla, tvůrce Alenky v říši divů. Brighton nabízí vyhlášené pláže, pompézní
indický palác i kouzelné zahrady. Královský palác, který
navštívíme jako první, připomíná indický Tádž Mahál a
královská rodina ho využívala do poloviny 19. století.
Exotická stavba je v indickém stylu, ale interiér připomíná čínské umění. V místním vyhlášeném obchodním
centru budeme mít možnost výhodných nákupů. Z města podnikneme vyjížku k zářivě bílým křídovým útesům
Seven Sisters. Tyto skály patří k nejfotogeničtějším místům v jižní Anglii. K večeru se vydáme zpět na cestu do
ČR, tranzitně přes Francii, Belgii a Německo.
6. den: Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
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LONDÝN A SNĚHOBÍLÉ KŘÍDOVÉ ÚTESY

