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STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD 

VÁNOČNÍ LONDÝN 

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den  odjezd od školy do francouzského přístavu Calais 
2. den  příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, příjezd 

do Londýna, pěší prohlídka s průvodcem - Houses of 
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (možnost 
návštěvy), Downing Street, St. James's Park, 
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Soho, China 
Town, Leicester Square, Covent Garden, Trafalgar 
Square, návštěva některého z vynikajících bezplatných 
muzeí - British Museum, Natural History 
Museum nebo Science Museum, přejezd lodí/metrem 
k O2 Aréně, večer ubytování v rodinách v Londýně a okolí 
alternativně: místo muzea návštěva jiné atrakce – 
inspirace viz další strana 

3. den  celodenní výlet – Londýn a Windsor 
dopoledne: vánoční trhy Winter Wonderland v Hyde 
Parku, osobní volno, nákupy, procházka kolem kluziště 
v muzejních zahradách 
odpoledne: prohlídka královského města Windsor – 
návštěva víkendové rezidence královny Alžběty II. 
Windsor Castle, procházka k Etonu (nejstarší soukromá 
chlapecká škola ve Velké Británii, místo studií princů 
Williama a Harryho), návrat do rodin  

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 (zhlédnutí 
korunovačních klenotů, setkání s Beefeatery aj.), přechod 
přes Tower Bridge (možnost návštěvy věží s procházkou 
po prosklené podlaze a výhledem na Temži), prohlídka 
City of London s mnoha moderními architektonickými 
skvosty, Památníkem Velkého požáru Londýna 
a St. Paul’s Cathedral (možnost návštěvy), přesun 
lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd 
zpět do České republiky 

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

 
CENA ZÁJEZDU KČ 6 150,- ZAHRNUJE: 

• 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách 
včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) a dopravy 
studentů k místu srazu, za příplatek možnost ubytování 
v hostelu (cenu zašleme na vyžádání) 

• 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) rozšířené 
o události spojené s covid-19 

• 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

číslo programu školní rok termín 

21001v 2021/2022 6. 12. – 10. 12. 2021 
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VÁMI ZVOLENÉ ÚPRAVY PROGRAMU RÁDI 

ZAPRACUJEME DO HARMONOGRAMU ZÁJEZDU 

PRO VAŠI ŠKOLU 

Umění, design a architektura 
 Tate Modern – národní pokladnice moderního umění 

umístěná v budově bývalé elektrárny (Picasso, Dalí, Warhol aj.) 

 City of London – moderní architektonické skvosty 
(mrakodrapy Lloyd’s Building, The Scalpel, The Gherkin aj.) 

 Victoria and Albert Museum – největší muzeum se 

sbírkami aplikovaného a dekorativního umění na světě 

 Royal Albert Hall – ikonická koncertní hala věnovaná památce 

prince Alberta (koncertovali zde Verdi, Beatles, Adele aj.) 

 Design Museum – moderní design, móda a architektura 

 Arcelormittal Orbit – nejvyšší umělecké dílo ve Velké 

Británii, projížďka na nejvyšší a nejdelší skluzavce na světě 

To nejlepší z vědy a techniky 
 Science Museum – interaktivní muzeum vědy a techniky (první 

parní lokomotiva, první tryskový motor, první model DNA aj.) 

 The Shard – nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii ve tvaru střepu 

 Emirates Air Line – jízda kabinovou lanovkou nad řekou 
Temží s krásnými výhledy na moderní i historický Londýn 

 Thames Barrier – jedno z největších protipovodňových 
zařízení na světě založené na unikátním pohyblivém systému 

 HMS Belfast – návštěva křižníku z 2. světové války na Temži 

  
 

Královský Londýn 
 Kensington Palace a Kensington Gardens – královská 

rezidence, sídlo prince Williama a jeho rodiny v srdci Hyde Parku 

 Hampton Court Palace – královský palác Jindřicha VIII. 

s rozsáhlými zahradami a unikátním 800 m dlouhým bludištěm 

 Kew Gardens – královské botanické zahrady (obrovské 

skleníky, stezka korunami stromů, rozsáhlé botanické sbírky aj.) 

Zábavné interaktivní vzdělávání 
 British Museum – jedno z největších muzeí historie a kultury 

na světě (Rosettská deska, mumie královny Kleopatry aj.) 

 Natural History Museum – neuvěřitelných 70 milionů exponátů 

(známá sbírka koster dinosaurů, především diplodoka aj.) 

 Sea Life London Aquarium – jedna z největších soustav 

akvárií v Evropě (mořská, sladkovodní, hlubinná aj.) 

 Legoland Windsor – zábavní park s více než 55 atrakcemi 

 London Eye – jízda na vyhlídkovém kole s výhledem do 60 km 

Filmový a literární Londýn 
 British Library – největší národní knihovna na světě  

 Shakespeare’s Globe Theatre – replika alžbětínského divadla 

 Sherlock Holmes Museum – slavný detektiv z Baker Street 

 Speaker’s Corner – místo veřejných projevů v Hyde Parku 

 Notting Hill – malebná čtvrť s barevnými domky proslulá 
rušným starožitným a retro trhem a každoročním karnevalem 

 Camden Market – unikátní alternativní trh  

 King’s Cross – nástupiště 9 a ¾ známé z Harryho Pottera 

 Madame Tussauds – nejznámější muzeum voskových figurín  

 Shrek’s Adventure – dobrodružství z filmů o zeleném obrovi 

 London Dungeon – muzeum hrůzy středověkého Londýna 

Sportovní Londýn 
 FC Chelsea Stamford Bridge – obchod s fotbalovými 

suvenýry, muzeum známého fotbalového klubu, šatny hráčů aj. 

 Wembley Stadium – druhý největší stadion na světě proslavený 
nejen fotbalovými zápasy, ale také mnoha koncerty 

 Arsenal Stadium – cesta historií všech zápasů londýnského 

klubu (unikátní záběry), životní příběhy slavných hráčů aj. 


