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Studijní vzdělávací zájezd

číslo programu školní rok termín

20001 2019/2020 dle nabídky CK

LONDÝN – KRÁLOVSKÉ 
MĚSTO NA TEMŽI
DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝ 
PROGRAM
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského 

přístavu Calais
2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem – Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, 
St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, 
Leicester Square, Trafalgar Square (možnost bezplatné 
návštěvy National Gallery), Soho, China Town, Covent 
Garden, přes Golden Jubilee Bridge k London Eye – jízda 
na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km, 
přejezd lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách 
ubytování v rodinách v Londýně a okolí

3. den celodenní výlet – Windsor a Londýn
 dopoledne: prohlídka královského města Windsor – návštěva 

víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, 
kde se konala mj. svatba prince Harryho a Meghan Markle, 
procházka k Etonu (nejstarší soukromá chlapecká škola 
ve Velké Britanii, místo studií princů Williama a Harryho)

 odpoledne: návštěva Madame Tussauds (nejznámější mu-
zeum voskových figurín na světě), návrat do rodin 

 alternativně: místo Madame Tussauds návštěva Shrek’s 
Adventure (dobrodružství za devíti horami a devíti řekami), 
Sea Life London Aquarium nebo London Dungeon (stře-
dověké muzeum hrůzy a hororu) 

4. den celodenní návštěva Londýna
 dopoledne: procházka parkem Greenwich, nultý poledník, 

Royal Observatory, možnost bezplatné návštěvy National 
Maritime Museum, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, 
plavba lodí po řece Temži 

 odpoledne: návštěva Tower of London včetně zhlédnutí 
korunovačních klenotů a setkání s Beefeatery, přechod přes 
Tower Bridge (možnost procházky po prosklené podlaze 
s výhledem na Temži), procházka po břehu řeky Temže k St. 
Paul’s Cathedral, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večer-
ních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky

5. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách

Na 14 studeNtů 1 místo Pro Pedagogický
dozor zdarma (včetNě vstuPů)

ceNa zájezdu KČ 6 650,- zaHrNuje: 
•	 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 

včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu

•	 dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) 

•	 přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně 
Eurotunnel, nebo trajekt) 

•	 komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno 
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel) 

•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

•	 průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, 
informační letáky a mapky 

•	 přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti 
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů) 

V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

PROGRAM ZÁJEZDU RÁDI UPRAVÍME 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Londýn

Calais

Windsor

SLEVA 500 KČ 
na zájezdy s odjezdem v lednu a únoru

500,- OFF

LZE REALIZOVAT I JAKO 
VÁNOČNÍ PROGRAM:
vánoční trhy (Winter Wonderland v Hyde Parku), 
procházka kolem kluziště v muzejních zahradách, 
večerní Londýn aj. – pro více informací kontaktujte CK
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ALTERNATIVY PROGRAMU PRO 3. DEN:

To nejlepší z vědy a techniky
dopoledne: návštěva fotbalového stadionu FC Chelsea Stam-
ford Bridge (šatny hráčů, tisková místnost, VIP lóže, obchod 
s fotbalovými suvenýry, muzeum fotbalového klubu Chelsea 
a mnoho dalšího; v případě obsazenosti návštěva stadionu 
Wembley Stadium nebo Arsenal Stadium), přejezd londýn-
ským metrem
odpoledne: bezplatná návštěva Science Museum (první parní 
lokomotiva, první tryskový motor, první model DNA aj.), přejezd 
k modernímu ocelovému mostu Millennium Bridge známému 
mj. z filmu Harry Potter a Princ dvojí krve, návštěva The Shard 
(nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii) nebo válečného křižníku 
HMS Belfast, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, projížďka 
na lanovce Emirates Air Line, v případě časových možností 
krátká zastávka u Thames Barrier (jednoho z největších pro-
tipovodňových zařízení na světě), návrat do rodin

20001A

10 NEJ z umění a designu
dopoledne: návštěva Victoria and Albert Museum (největší 
muzeum s aplikovaným a dekorativním uměním na světě), nebo 
Design Museum (muzeum grafického, průmyslového a užitého 
designu, módy a architektury), procházka k Royal Albert Hall 
a Royal Albert Memorial, piknik v Hyde Parku
odpoledne: přejezd metrem k bezplatné návštěvě muzea moder-
ního umění Tate Modern, procházka okolo The Shard (nejvyšší 
mrakodrap ve Velké Británii) do čtvrti City of London k prohlídce 
moderních architektonických skvostů (mj. mrakodrapů Lloyd‘s 
Building, The Scalpel, The Gherkin), návrat do rodin
alternativně: místo některého z muzeí návštěva National 
Portrait Gallery nebo kontroverzní stavby Arcelormittal 
Orbit – nejvyšší umělecké dílo ve Velké Británii (114,5 m), 
možnost projížďky na nejvyšší (76 m) a nejdelší (178 m) kryté 
skluzavce na světě

20001B

Londýn jak ho neznáte
dopoledne: návštěva královské rezidence Kensington Palace, 
sídla prince Williama a jeho rodiny, procházka přilehlými zahra-
dami a Hyde Parkem
odpoledne: procházka po čtvrti Notting Hill – Hillgate Village 
s malebnými barevnými domky, kino Coronet známé z filmu 
Notting Hill, bývalý Hippodrom (závodiště z 19. stol.), bydliště 
George Orwella (dům č. 22), Portobello Road, Denbigh 
Terrace, viktoriánský kostel St. Peter’s – Notting Hill, v přípa-
dě časových možností přejezd metrem k nákupům na unikátním 
tržišti Camden Market, návrat do rodin
alternativně: místo dopoledního nebo odpoledního programu 
návštěva Hampton Court Palace, královského paláce Jindřicha 
VIII., procházka zahradami a bludištěm (dlouhé 800 m) nebo 
návštěva botanických zahrad Kew Gardens 

20001D

Londýn s velkou interaktivní hrou
seznámení se s vynikajícími bezplatnými londýnskými muzei 
prostřednictvím celodenní interaktivní hry
dopoledne: British Museum – jedno z největších a nejvýznam-
nějších muzeí historie a kultury na světě (Rosettská deska, 
mumie královny Kleopatry, mramorové sochy a plastiky z athén-
ského Parthenónu, socha Moai z Velikonočních ostrovů, aj.)
odpoledne: Natural History Museum (neuvěřitelných  
70 miliónů exponátů rozdělených do pěti hlavních kolekcí – 
botanika, entomologie, mineralogie, paleontologie a zoologie; 
známá sbírka koster dinosaurů, především kostra diplodoka)  
a Science Museum (první parní lokomotiva, první tryskový 
motor, první model DNA, funkční exponát diferenčního počítače, 
sbírky Henryho Wellcoma zaměřené na medicínu aj.), návrat 
do rodin

20001C


