
Pokyny k poznávacímu zájezdu LONDÝN,  
GREENWICH, WINDSOR A OXFORD 

20. – 24. března 2013 
 

ODJEZD STŘEDA 20.3.2013 
BROUMOV, parkoviště pod Střelnicí  přistavení 9:30 h, odjezd 9.45 
Police nad Metují, Ostašská                             10.00 
HRONOV – ČSAD-náměstí                              10.15 
NÁCHOD, Raisova ul. u školní jídelny    10:50 h 
PRAHA, Zličín u metra       13:45 h    
 

Prosím, dostavte se k odjezdu minimálně 10 min předem a vyčkejte příjezdu autokaru. 
 

Doprava: do Hradce Králové a zpět svoz nasmlouvaným dopravcem a dále dálkových autokarem 67 

míst, klimatizace, lednice, kávovar, toaleta, DVD, CD, bezpečnostní pásy na všech sedadlech, teplé a studené 

nápoje, které je možné během cesty zakoupit u řidičů za Kč, bezpečností zastávky na trase po cca 4 hodinách 

Zavazadlo: příruční do autokaru + polštářek či deka na cestu, strava, nápoje na první dny; zavazadlo, 

které si uložíte do zav.prostoru budete mít k dispozici až v rodinách, proto si do něho nedávejte nic 

potřebného na cestu a k prvnímu dni v Londýně – deštník, raději i svetr,bundu, foťáky, kamery, pití, 

jídlo  
 

Pojištění :  v ceně komplexní pojištění UNIQA včetně storna zájezdu, kartičky obdržíte v autokaru 

 

Výměna peněz: doporučujeme na vstupy včetně lodi na Greenwich (není povinné, každý si může 

vybrat, které objekty navštíví) - dospělí cca 50-65 GBP; děti/studenti cca 25 - 50 GBP; kapesné dle 

vlastního uvážení a možnostech rodiny; drobné mince na toalety v SRN do 5 EUR; kurz cca 31 Kč 

za jednu libru; studentům doporučujeme jakékoliv potvrzení o studiu k uplatnění slev 
 

Ubytování: v anglických rodinách na okraji Londýna (Welling)– večer kolem 20 hod., žádný dárek 

není podmínkou, pokoje dle rozpisu vašich upřesnění v přihlášce; upozorňujeme, že se jedná o 

klasické anglické rodiny, to znamená různé barvy pleti i vyznání 
 

Stravování:  plná penze v rodinách (oběd formou balíčků – 2 x sandwich, pitíčko, ovoce, sladkost); 

začínáme večeři 21.3. a končíme balíčkem k obědu 23.3. na další dny prosím počítejte s vlastními 

zásobami a v centru p.průvodkyně doporučí levnější formu restaurací (např. čínský bufet za 5 GBP – 

sněz co můžeš)  
 

Cestovní doklady a předpisy:  

POZOR !!! Velká Británie zakazuje dovážet na své území nože, průvodce nenese žádnou 

zodpovědnost za osobu, která je má u sebe !!! podrobnosti na www.mzv.cz  
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze 

na základě platného cestovního dokladu, kterým je i průkaz totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela 

zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako 

cestovní doklad použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. 

bez odstřiženého rohu). Doporučujeme udělat 2 kopie pasu/ob.průkazu a uložit je na jiné místo 

v zavazadlech, aby se daly použít v případě odcizení/ztráty. 
 

Průvodce:  specialista na Vel.Británii – Jana Hudková,DiS. – mobil v den odjezdu 00420737416898 
 

Program: 
1. den – odjezd v dopoledních hodinách směr na Prahu, Plzeň, Rozvadov, přejezd přes Německo, Belgii do Francie 

2. den – brzy ráno v přístavu Calais tunel do Anglie, dopoledne příjezd do  Londýna – prohlídka nejznámějších 

pamětihodností s průvodcem – POZOR devět hodin procházka bez autobusu,který má bezpečností pauzu: třída Whitehall , 

Parlament – dle možností návštěva, Big Ben,Westminsterské opatství, Buckinghamský palác- oficiální královské sídlo, St. 

James´s park, projížďka na obřím kole London Eye, náměstí Piccadilly, Čínská čtvrť a čtvrť SOHO, po polední osobní 

volno v centru Londýna – možnosti: odpočinek v parku, tržnice a pouliční umělci na Covent Garden, Národní galerie vstup 

zdarma, nákupy suvenýrů, dle dohody s dozorem další možnost programu. Kolem 18:00 h odjezd na setkání s rodinami, 

ubytování, večeře. 

http://www.mzv.cz/


3. den – po snídani odjezd na celodenní výlet – dopoledne město Windsor s úžasným královským zámkem, jehož 

minulost spadá až do 11.století a odpoledne přejezd do univerzitního města Oxford – prohlídka, dle možností návštěva 

Christ Church College a osobní volno. Večer odjezd zpět do Londýna do rodin, ubytování, večeře. 

4. den – po snídani dokončení prohlídky další části Londýna s průvodcem, opět devět hodin bez autokaru, ten má 

bezpečnostní pauzu před odjezdem: katedrála St.Paul – vrcholné dílo Sira Ch. Wrena, galerie Tate modern, Monument,  

Tower – nejzachovalejší středověká pevnost v Británii , Tower Bridge – známý most, čtvrť Southwark, křižník Belfast – 

opravená loď jejího veličenstva, oblast City, odpoledne lodí k nultému poledníku do přístavu Greenwich, námořní 

muzeum, observatoř, budovy od Ch. Wrena, odpočinek v parku. Kolem 18h sraz u autobusu. Odjezd z Londýna a 

v nočních hodinách tunel do Francie. 

5. den – Přejezd Francie a  SRN. Příjezd do ČR v poledních  hodinách, návrat  ke škole bude upřesněn cestou zpět. 
 

Čas i program je orientační a může být aktuálně upraven průvodcem, prosím zvolte vhodnou obuv, 

náročné na chození.  
 

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v rodinách, 2x plná penze, 2x tunel, služby průvodce, 

pojištění CK proti úpadku, komplexní pojištění do zahraničí 

Cena zájezdu nezahrnuje vstupy do objektů viz. níže, kapesné 
 

Pro orientaci uvádíme přibližné skupinové ceny vstupů, není povinné : 

Děti do 16let: obří kolo London Eye (11,10 GBP), Národní galerie zdarma; doubledecker ( 2,50 

GBP), Tate modern zdarma, pevnost Tower (8,78GBP); křižník Belfast zdarma; Christ Church 

Oxford (5.50 GBP), zámek Windsor (9,55 GBP), výletní loď Greenwich (6 GBP); Tower Bridge (5 

GBP); Westminster Abbey (10 GBP); Parlament debaty zdarma 

Studenti: obří kolo London Eye (17,28 GBP), Námořní muzeum zdarma; Národní galerie zdarma; 

doubledecker ( 2,50 GBP); Tate modern zdarma, pevnost Tower (14,85 GBP), křižník Belfast 

(9,25 GBP), Christ Church Oxford (7 GBP), zámek Windsor (14,50 GBP), výletní loď Greenwich 

(6 GBP); Tower Bridge (5 GBP); Westminster Abbey (10 GBP); Parlament debaty zdarma 

Dospělé osoby: obří kolo London Eye (17,28 GBP), Námořní muzeum zdarma; Národní galerie 

zdarma; doubledecker ( 2,30 GBP); Tate modern zdarma, pevnost Tower (17,55 GBP), křižník 

Belfast (10,55 GBP), Christ Church Oxford (7 GBP), zámek Windsor (15,95 GBP); výletní loď 

Greenwich (6 GBP); Tower Bridge (6,80 GBP); Westminster Abbey (13 GBP); Parlament debaty 

zdarma 
 

Orientační ceny: voda 1,5 l - 0,70 GBP, Cola 1 l - 1 GBP, bageta 0,30 GBP, káva 0,60 – 2,50 GBP,  

jogurt 0,30 GBP, menu Mc Donald 3,5 – 6 GBP, Čínská restaurace – „sněz kolik můžeš“ 5 GBP, fish 

and chips 7-10 GBP (tradiční rychlé občerstvení u Toweru), pečený brambor, zapečená bageta 2-4 

GBP; poplatek za WC 0,50 GBP,ale jen na některých místech, většina zdarma 

Suvenýry: dle vkusu 1 – 10 GBP, pohledy 0,10 – 0,70 GBP, známka cca 0,70 GBP 
 

Upozornění:  

K cestě do Anglie není třeba vízum. Předpokladem však je, že jste držitelem českého pasu či OP a přijíždíte do Británie 

jako turista a nebudete během svého pobytu pracovat. Británie má velice přísné imigrační zákony a tomu odpovídají i 

kontroly úředníků na hraničním přechodu ve Francii.  

V pravomoci těchto úředníků je nepovolit vstup do země, o jehož důvodech návštěvy vzniknou pochybnosti, bez udání 

důvodů. Proto je třeba při pohovoru uvádět jako cíl cesty pouze „sightseeing“ – organizovaný zájezd, poznávání, 

turistika. 
 

Poslední rady na cestu:  
- nezapomenout cestovní doklad a vlastní kartičku pojištění 

- mobilní telefon, číslo prosím z důvodu bezpečnosti poskytnou dozoru 

- pohodlné oblečení a obuv, raději i teplejší oblečení 

- malý polštářek pod hlavu, event. přikrývku na cestu, fotoaparát, náhradní baterie, deštník – i když 

určitě nebude potřeba  

- trvanlivé jídlo na cestu, v autobuse lze zakoupit za Kč teplé i studené nápoje 

- pokud užíváte léky, nezapomeňte si je vzít s sebou 

- v Anglii je jiná rozteč el. zásuvek, pokud budete používat el. spotř. je nutné mít redukci. 

- drobné mince (EUR) na toalety při hyg. zastávkách v Německu 

- Libry (GBP)  na vstupy v Londýně – vybere si je od vás dozor v buse (skupinové slevy) 

- hlavně však vezměte dobrou náladu a nadšení poznávat nové lidi a věci !!! 
 

Šťastnou cestu plnou sluníčka Vám přeje 

Cestovní agentura Jana Hudková a CK k&m tour  



Info: všední den 8 – 18h 737 41 68 98; j.hudkova@seznam.cz; www.janahudkova.cz  

 

mailto:j.hudkova@seznam.cz
http://www.janahudkova.cz/

