
LETECKÝ ZÁJEZD DO LONDÝNA 

TERMÍN: 27. – 30. 4. 2023 – čtvrtek až neděle – 4 dny/3 noci v rodinách 

CENA ZA OSOBU: 6500 Kč + letenka 
 

CENA LETENKY: V průměru za celkovou sestavu osob cca 3500 - 6 000 Kč za osobu, čím více se letenek kupuje, 

tím jsou dražší a čím dříve se koupí, tím jsou levnější; letenky nelze vyměnit na jiné datum ani na jiné jméno; 

kompletní podmínky si určuje letecká společnost a CK za to neručí. 

Cena zahrnuje:  

• leteckou dopravu z Katowic včetně tax a příručního zavazadla do Londýna a zpět 

• 3 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, oběd balíček a večeře) 

• služby průvodce 

• pojištění CK Jana Hudková proti úpadku  

• transfer mikrobusem z letiště na ubytování a zpět  

• kompletní pojištění do zahraničí včetně storna z důvodu nemoci 

Cena nezahrnuje:  

• nepovinné vstupné do vybraných objektů 

• MHD – oneday travel card – vlak, metro, autobus – cca 20-25 GBP 

• kapesné a další individuální strava během dne – vše bude upřesněno v pokynech 14 dní do odletu. 

PROGRAM (návrh, lze poupravit po dohodě s dozorem a dle časů letecké společnosti): 

1. den:  Odlet z Katowic v odpoledních hodinách, transfer z letiště na ubytování, seznámení s okolím, večeře.  
2.-3. den : Po snídani přejezd vlakem/metrem do centra přímo pod obří kolo London Eye a procházka po                                                     
nábřeží řeky Temže s výhledem na Houses of Parliament a hodinovou věž Big Ben. Přejdeme přes most 
Westminster bridge k Westminsterskému opatství, uvidíme také nejznámější náměstí Trafalgar Square s 
památníkem Admirála Nelsona, Buckingham Palace (sídlo britské královny, která vládla neuvěřitelných 70 let), 
vládní třídu Whitehall se slavnou ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy), oblast Soho, China 
town (možnost oběda v čínské restauraci), náměstí Piccadilly Circus. Dále si prohlédneme oblast City, uvidíme 
repliku Shakespearova divadla Globe, katedrálu Sv. Pavla, autobusem (doubledecker) přejedeme k pevnosti Tower, 
kde jsou uloženy královské korunovační klenoty, procházka kolem řeky do doků Sv. Kateřiny, poté přes nejvíce 
fotografovaný most Tower Bridge až k válečné lodi HMS Belfast a pod mrakodrap The Shard (310 m). Lodí po řece 
Temži přejedeme do oblasti Greenwich, zde se nachází královská observatoř a také “nultý poledník”. Každý den 
návrat do rodin, večeře a nocleh. 
4. den: Po snídani budou mít žáci osobní volno na nákupy, suvenýry a pak už nás bude čekat jen společný transfer 
objednaným autobusem na letiště a návrat do Katowic v odpoledních hodinách. 
 

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě vyhrazena. 

Platba zálohy 5 000 Kč do 13.1.2023 ve škole – vázáno na platbu letenky, doplatek měsíc do odletu.                                                                                          
Letenku nelze měnit na jiné jméno ani stornovat, 

celkové storno lze pouze z důvodu nemoci přes pojišťovnu na základě smlouvy, zájezd je pojištěný u Union. 

POZOR – každý účastník musí mít platný cestovní pas, údaje nutné nahlásit do 13.1.2023. 

 

Závazná přihláška na zájezd, prosíme odevzdat ve škole do 5.12.2022. 

Jméno a příjmení………………………………………………………………..                 Datum narození………………………………………….. 

Ano, souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil školního výletu do Anglie a platbu uhradím dle dalšího rozpisu. 

Podpis rodiče, zák. zástupce:………………………………………………… 


