
Londýn letecky             číslo zájezdu: 092018 

 
Čtyřdenní zájezd do Londýna s ubytováním v hotelu a prohlídkou toho nejzajímavějšího, co tato světová metropole nabízí. 

Odlet ve čtvrtek 20.9.2018 z Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách v neděli 23.9.2018. 

Název zájezdu: Londýn letecky  Číslo zájezdu: 092018 Termín: 20.9.2018 až 23.9.2018 

Cena zájezdu pro jednoho klienta: 9.950,- Kč Cena platí pro minimální počet 20 cestujících. 
Záloha ve výši:  4.950,- Kč Splatná do: 15.1.2018 číslo účtu: 839 198 6001/5500 
Doplatek ve výši: 5.000,- Kč Splatný do: 31.5.2018 číslo účtu: 839 198 6001/5500 
Cena obsahuje: 
 

Leteckou dopravu z Prahy na letiště do Londýna, autobusovou dopravu z letiště do hotelu a zpět 

3x ubytování v hotelu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní 

Níže uvedený program a služby turistického průvodce po celou dobu zájezdu 

Cena neobsahuje: Vstupné do historických, kulturních a sportovních objektů, cenu jízdného za hromadnou dopravu. Další 
přepravní služby letecké společnosti nezahrnuté do ceny letenky. Cestovní pojištění. 

Program zájezdu: 
1. den: Setkání na pražském letišti a odlet do Londýna. Přílet do Londýna a ubytování v hotelu. 
2. den: Prohlídka Londýna:  

▪ 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 

• Volitelně navštívit museum Cabinet War Rooms - podzemní bunkr W. Churchilla a jeho kabinetu, 
National Gallery, Museum Madam Tussaud‘s 

3. den: Prohlídka Londýna dle vlastního výběru. Například:  
▪ Unikátní londýnská muzea  

• „Natural History Museum“ (přírodovědecké museum) 

• „Science Museum“ (technické museum) 

• „British Museum“ (Rosetská deska, Elginovy mramory, vykopávky z Mezopotámie a Egypta,…) 
▪ Hyde Park – největší parková oblast v centrálním Londýně se slavným „Speakers‘ Corner“ 
▪ Oxford Street – nejvýznamnější nákupní třída s proslulým obchodním domem „Selfridges“ 
▪ Chelsea – Stamford Bridge – prohlídka slavného fotbalového stadionu 
▪ Kensingtonský palác – návštěva jednoho z královských paláců, který využívala princezna Diana a dnes je 

domovem prince Williama a jeho rodiny 
▪ tenisový stadion ve Wimbledonu 
▪ Stratford London – Olympijský park 2012 

4. den: Prohlídka Londýna:  
▪ prohlídka City of London 
▪ St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge a Tate Modern 
▪ dle výběru prohlídka pevnosti Tower of London – místo popravy anglických královen. K vidění jsou rovněž 

anglické korunovační klenoty. 

• nebo Tower Bridge 

• nebo křižník Belfast 

• nebo London Shard (nejvyšší mrakodrap v EU) 
▪ Setkání v hotelu v odpoledních hodinách, odjezd autobusem na letiště a odlet do Prahy. 

http://www.arundel.cz/kralovska-rodina.htm
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Ubytování:  

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu se snídaní. Pokoje jsou nekuřácké. 

Doprava: 

Letecký zájezd s nástupním místem na pražském letišti Václava Havla. V ceně letenky je zahrnuto jedno kabinové zavazadlo. 
Setkání všech klientů ve čtvrtek 27.10.2016 v odletové hale. Transfer z letiště v Londýně do hotelu a zpět je zajištěn pronajatým 
autobusem. 
 
Podrobné informace o místě a čase setkání na letišti Václava Havla včetně podrobností o letu z Prahy do Londýna a zpět zašleme 
všem klientům nejpozději 14 dnů před odletem.  

 

 

Doporučené kapesné: 40 až 50 GBP na den. 
 
 
Zájezd organizuje a prodává CK Arundel, s.r.o.
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   

 

 

V případě Vašeho zájmu můžete zájezd rezervovat nebo objednat na uvedeném telefonním čísle 

případně e-mailových adresách. Další informace získáte na www.arundel.cz  
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