
                                                                        Program číslo: 012017 

Školní zájezd Londýn, Stratford, Oxford 
 

Šestidenní školní zájezd s ubytováním v hlavním městě Velké Británie a prohlídkou Londýna. Navštívíme 
univerzitní město Oxford a rodiště W. Shakespeara Stratford upon Avon. 

Cena 7.450,- Kč za žáka                   Termín: dle dohody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Program zájezdu: 
 

1. den: Doprava z místa nástupu – Londýn včetně trajektu Calais - Dover. Přejezd Německem, Belgií a Francií. 
2. den: Příjezd do Londýna a jeho prohlídka:  

 Victoria Embankment, Cleopatra`s Needle, the Houses of Parliament, London Eye, Westminster Abbey 
 Procházka po Whitehall, třídě ministerstev a vládních úřadů, nahlédneme do slavné Downing Street 
 Buckingham Palace, sídlo královské rodiny. V jeho blízkosti si prohlédneme i další královské rezidence;  
 Centrum londýnské zábavy, slavných divadel a zábavných podniků, cenově přístupných obchůdků - Soho, Piccadilly 

Circus, Regent Street, Leicester Square, China Town, Trafalgar Square, Covent Garden 
3. den: Celodenní výlet do Stratfordu a Oxfordu:  

 Navštívíme a prohlédneme si rodné město Williama Shakespeara, Stratford upon Avon. 
 Univerzitní město Oxford. Nachází se zde nejstarší anglická univerzita a více než 30 tzv. „colleges“. 

4. den: Prohlídka Londýna:  
 Madam Tussauds  
 Oxford Street – nejvýznamnější nákupní třída s proslulým obchodním domem „Selfridges“, PRIMARK a mnoho 

dalších obchodů. 
 Unikátní londýnská muzea   

o „Natural History Museum“ (přírodovědecké museum). 
o „Science Museum“ (technické museum). 

5. den: Prohlídka Londýna:  
 prohlídka  City of London 
 St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge a Tate Modern 
 dle výběru pevnost Tower of London (k vidění jsou korunovační klenoty)  

o nebo Tower Bridge 
o nebo křižník Belfast 

 dále lodí po Temži do Greenwich (observatoř s nultým poledníkem) 
 Ve večerních hodinách odjezd směr Dover 

6. den: Přejezd Francie, Belgie a Německa, návrat do místa nástupu v odpoledních hodinách. 
 
Cena obsahuje: 
Výše uvedený program. Služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu. Dopravu zájezdovým autobusem s  možností 
občerstvení, trajekt Calais – Dover. 3x ubytování v rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčku). Pojištění CK proti úpadku. 
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zrušení účasti na zájezdu (stornopoplatků), asistenční služby 
v zahraničí, poškození nebo ztráta dokladů a pojištění odpovědnosti cestujících. 

Cena neobsahuje: 
Vstupné do muzeí, sportovních zařízení, kulturních a historických objektů, rovněž cenu jízdného veřejné dopravy.  

Doporučené kapesné: 60 až 85 GBP 
 

http://www.arundel.cz/velka-britanie.htm
http://www.arundel.cz/kralovska-rodina.htm
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V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na níže uvedených e-mailových adresách nebo telefonu, případně nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsme připravení Vás osobně navštívit a dohodnout vše potřebné. 

 
Zájezd organizuje a prodává CK Arundel, s.r.o.                   www.arundel.cz    
Na Vyhlídce 1422 
Nové Město nad Metují 
549 01 

Zastoupená: PaedDr. Jana Helikarová 
IČ:  035 85 247 
DIČ:  CZ 035 85 247 

GMS: +420 603 478 009 e-mail: jana.helikarova@arundel.cz, info@arundel.cz

Trasa zájezdu: 

Cesta do Londýna z Hradce Králové a zpět. Skutečné nástupní místo bude dohodnuto s objednatelem. 

 

Celodenní výlet do Stratfordu a Oxfordu 

 
 

Zobrazené trasy jsou pouze přibližné a s ohledem na dopravní situaci v době zájezdu mohou být pozměněny. Rovněž tak 
uvedené časy a vzdálenosti nemusí odpovídat skutečnosti. Naším cílem je dovézt Vás bezpečně a pohodlně do všech zajímavých 

míst Velké Británie a seznámit Vás s nádhernou krajinou, její historií, tradicí a současnou kulturou hrdého národa. 

Příjemné zážitky a krásné vzpomínky Vám přeje cestovní kancelář Arundel, s.r.o.  
Specialista na Velkou Británii … a Londýn. 

www.arundel.cz  
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