
 
 

Londýn od A do Z s výletem k moři 
 

Termín:   11.6. – 16.6. 2018 

 

1.den:   Odjezd z České republiky do francouzského přístavu Calais. 

 

2.den:   Dnešní den strávíme v zábavním parku Chessington World of Adventure nedaleko 

Londýna. V ceně celodenního lístku jsou všechny atrakce, které park nabízí. Můžete navštívit 

devět tematických zemí, např. divokou Asii, Transylvanii, Zemi draků, či pirátskou jeskyni. 

Každá z částí parku nabízí netradiční atrakce. Součástí expozice je také ZOO. Večer ubytování 

v hostitelských rodinách v Londýně. 

 

3.den Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, 

Trafalgar Square a Piccadilly Circus), návštěva nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. 

Odpoledne prohlídka muzea voskových figurín Madame Tussaud´s (alternativně muzeum 

optických klamů Belive It or Not). Večer návrat na ubytování. 

 

4.den:   Dopoledne vyjížďka ke slavným útesům White Cliffs, lemujících jih Velké Británie. 

Odpoledne přejezd do přímořského letoviska Brightonu, návštěva zábavního mola Brighton 

Pier, Brighton Pavilion, shopping v uličkách The North Lanes. Večer návrat na ubytování. 

 

5.den:  Dopoledne prohlídka Londýnské čtvrti City of London, procházka kolem Katedrály sv. 

Pavla, Tower Bridge, Svatokateřinské doky, HMS Belfast, Golden Hint, The Globe, 

Millenium Bridge a prohlídka královské klenotnice Tower of London.  Odpoledne návštěva 

třetí nejnavštěvovanější atrakce Londýna tržnice Camden Town – místa extravagantní módy 

a punku. V podvečer projížďka na druhém největším vyhlídkovém kole London Eye. Večer 

odjezd zpět do České republiky. 

 

6.den:   Návrat do České republiky v odpoledních hodinách. 

 

Cena zájezdu:   6990,- Kč 

 

 

 



Cena zahrnuje:  
•dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, Video) 

•2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche 

•3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků) 

•komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna  

•pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb. 

•bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků) 

•dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou 

•služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiál 

 

Cena nezahrnuje: •MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí  

 

Rozpis vstupů: 

 

Chessington Worl of Adventure – 25 GBP 

Madame Tussaud´s – 20 GBP (není povinná) 

Brighton Pavilion – 6 GBP 

Tower of London – 10 GBP 

Metro na Camden Town – 4 GBP 

London Eye – 15 GBP 

 

Ceny vstup jsou pro letošní sezónu, pro následující sezónu se mohou trochu navýšit. 

 

Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu: 

pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč 

 - ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, repatriace 4 mil. Kč 

- ošetření zubů max. 7 500 Kč 

- náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby max. 25 000 Kč 

pojištění zavazadel 18 000 Kč 

úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč 

pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku 

pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.)  100% stornopoplatku 

 

 

 

 

 



Stornopoplatky /v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů než je onemocnění či závažní rodinné důvody/ si CK účtuje 

tyto stornopoplatky: 

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů 

před uskutečněním zájezdu 

 b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem 

před uskutečněním zájezdu 

 c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem 

před uskutečněním zájezdu 

 d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem 

před uskutečněním zájezdu  

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------odstřihněte---------------------------------------------------------------

 

Závazná přihláška na zájezd do Velké Británie 

Jméno a příjmení účastníka …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození…………………………………………Státní příslušnost……………………………………………………………… 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/a zájezdu do Francie a Velké Británie. 

 

……………………………………………………podpis 

 

 


