
Londýn, Margate, Oxford 
6 denní poznávací zájezd, kód LO6 

Cena 2014: 7 490 Kč 
 

1. den                                              odjezd od budovy školy, cesta přes Německo směr Velká Británie 
 

2. den                                             ranní trajekt Calais – Dover, dopoledne prohlídka pevnosti Tower of London, 

která v minulosti sloužila jako vězení, observatoř, zbrojnice a královské sídlo, 
prohlídka korunovačních klenotů, které obsahují dva největší diamanty na 
světe Hvězdu Afriky a Horu světla. Dále prohlídka moderních doků St. 
Kateřiny, Tower Bridge a HMS Belfast. 
Odpoledne cesta lodí po Temži na Greenwich a zde prohlídka Maritime 
Museum, Royal Observatory, nultý poledník… sraz s autobusem 

19:30 příjezd do rodin, večeře 
  
 

 
 

3. den                                         celodenní výlet – městečko Margate - The Shell Grotto - uměle vytvořená             

                                                   jeskyně ozdobená miliony mušliček, přístav, tržiště, Margate museum, Tudor    
                                                   House, pláže, procházka do Westgate – krátké seznámení s městem 

                       19:30 příjezd do rodin, večeře 

 
 

4. den                                        celodenní výlet západně od Londýna: krásné starobylé univerzitní   
                                                   město Oxford, procházka centrem města, Christ Church College,  

                                                   Magdalen College, Radcliffe Camera a místní expozice Oxford  
                                                   Story, která velmi přijatelnou cestou popisuje historii města,  
                                                   místní obyvatele a způsob života v průběhu staletí.  
                                                  Odpoledne sídlo královny Windsor Castle: zahrady, královské  

                                                  komnaty, domeček pro panenky.  
                                                  19:30 příjezd do rodin, večeře 
                   
5. den                                        celodenní Londýn - procházka Londýnem kolem nejvýznamnějších míst:         

                                                   Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, kolem St.James´s   
                                                   Parku k Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Covent    
                                                   Garden, Trafalgar Square. Dle zájmu skupiny návštěva British Museum,   
                                                   muzeum voskových figurín apod. Odpoledne cesta lodí po Temži na     
                                                   Greenwich - Maritime Museum, Royal Observatory, nultý poledník, Cutty   

                                                   Sark,… sraz s autobusem, večer přejezd do přístavu Dover do Calais,   
                                                   noční průjezd Evropou. 
 
6. den                                        příjezd zpět do České republiky k budově školy v odpoledních až   

                                                   večerních hodinách 
 
Program se řídí dle průvodkyně, přání klientů a aktuálního počasí v místě pobytu, průvodkyně má oprávnění 

některý program upravit dle potřeb skupiny ! Jedná se o příkladový program 

 
V CENĚ: doprava zahraničním autobusem, trajekt Calais-Dover a zpět,  ubytování v hostitelských rodinách 

v okrajové části Londýna s plnou penzí (snídaně a večeře v rodině, oběd formou balíčku), organizační pracovník 
CK ALBION (tzv.group leader) po celou dobu pobytu i cesty, UNIQA pojištění léčebných výloh a pobytu 
v zahraničí  včetně storno pobytu, pojištění CK proti úpadku dle zákona  159/1999 Sb.  
CENA NEZAHRNUJE: vstupné do navštívených objektů (cca 60 GBP), jízdné v místní dopravě a kapesné pro 

osobní potřebu 

 
 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVj11vgjAYhe/f/8JXS5EtIV5opnEEhahz3NW2QrWlBIo4f/3Ikl3uYsl57k6enLPHtT7jzQ0CQD5cpLKiSwIIZkDXhc+W5p5ijvkXuX82m1poS1KdRenz5bE7Zf4ZEUVXx6FEB102x/68LpRY5wlsw5CQzHRswaRuqr1VZtYWZZFfxa58X35EN43E6W3BVjnU1ravnjeOo8uMUbQSjXXZ0xtaZSj3pK4887iYjrvXtvqzPQVhhzaVksLpb8ZOOHRwWio7t7ZazalqEvYERHwIEAGMf11acEmJ20rWC9qxehJrT/bz/5wIUAxRCNufocA4DQiOGI7iS+xz/A3iGHWM&sId=ieregrbnwpglNOuPLWXp

