
 

 

              

Londýn + Oxford 

8.5. – 11.5.2020 

Letecky z Prahy s českým průvodcem 

Stručný program: 

• Návštěva Britského muzea (jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších muzeí 
světa)ulicích Oxford Street či Regent Street 

 

• Prohlídka oblasti Westminster; náměstí Trafalgar Square, ulici Whitehall se slavnou 
ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy).  

 

• Westminsterské opatství (místo korunovace králů), Houses of Parliament (sídlo Dolní 
a Horní sněmovny), hodinovou věž Big Ben a Buckingham Palace (sídlo britské 
královny).  

 

• Odjezd vlakem do Oxfordu, univerzitního města. Navštívíme jednu z univerzit Christ 
Church College,  

 

• Prohlídka Oxfordu s průvodcem po stopách slavných univerzit, knihovna Bodleian 
Library, promoční budovu v Oxfordu, můžeme navštívit muzea např. Ashmolean 
museum, nákupy, … 

 

• Oblasti City - pevnost Tower of London, nejvíce fotografovaný most Tower Bridge, 
kolem lodě HMS Belfast, Shakespearova divadla The Globe, přes most pro pěší 
Millenium Bridge ke katedrále sv. Pavla, London Eye, Piccadilly Circus, ….. 

 

• Výlet na Greenwich - návštěva Národního námořního muzea, uvidíme loď Cutty 
Sark, a navštívíme Královskou observatoř, kde se nachází nultý poledník 

      původní cena 14.990 Kč      

cena po slevě 13.990 Kč 

Cena zahrnuje: Letenku Praha - Londýn - Praha, pojištění CK, 1 x kabinové zavazadlo/os. dle 
podmínek dané letecké společnosti, ubytování v hotelu 2-3* se snídaní, transfer z letiště na hotel a na 
letiště, průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK a povinný poplatek do Garančního fondu. 
 

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 2500 Kč, komplexní cestovní pojištění 144 Kč, 100 
Kč/dítě do 14,99 let, individuální vstupné do památek, jízdné hromadnou dopravou. 
 

Předběžné ceny vstupného: Tower of London cca 27£, London Eye 30£, celodenní jízdné 8,60 - 
13,10£/den, Christ Church College cca 10£, jízdné do Oxfordu cca 18 liber; vstupné bude zajištěno dle 
aktuálních možností pro zájemce dopředu – CK bude zájemce informovat o možnostech. 

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů vyhrazena. 
Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit. 

Reklamní leták – Kompletní informace na www.grandtravel.cz 
Grand Travel, s.r.o. tel.: 517371868,517330490  
www.grandtravel.cz, info@grandtravel.cz 

http://www.grandtravel.cz/

