
V Londýně hotel s polopenzí 

Cestovní kancelář Inter Zbiroh tel. 371 784 918, email: ck@interzbiroh.cz, www.interzbiroh.cz nabízí:    

 

 
Nezapomenutelná atmosféra, plná francouzské historie, kultury a šarmu, krásné ženy oblékající 
se v duchu nejlepší a nejnovější módy – toť PAŘÍŽ. Velká Británie byla vždy něco zvláštního. 
Každému z nás je známo britské lpění na tradicích. Zveme vás na cestu plnou neopakovatel-
ných zážitků, na cestu, jež vám přinese mnoho nových informací a při níž, toulajíce se nádher-
nou anglickou atmosférou, dostanete určitě novou chuť do studia angličtiny i francouzštiny.   
 

Termín: 31. března – 4. dubna 2012  

Odjezd : 1. den v 15,00 hodin         

Návrat : 5. den odpoledne       

Cena : 4. 990,- Kč  
 

Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací, průvodce, 2x ubytování 

v hotelu se snídaní, 1x večeře, trajekt přes kanál La Manche a zpět,  kompletní „Cestovní 

pojištění“, pojištění CK proti úpadku. 
  

Program zájezdu: 
 

1. den: Odjezd ve 15,00 hodin z Mladé Boleslavi z parkoviště busů u obchodního 

domu Hypernova. Cesta přes Německo a do Francie.      
 

2. den: V ranních hodinách příjezd do Paříže. Pojďme se společně projít po nádherném městě nad Seinou,    

začneme u věhlasného Panthenu, kde odpočívají největší synové Francie, odtud dojdeme k Sorboně        

– univerzitě, kterou navštěvoval i Karel IV. a byla tak vzorem pro založení univerzitz u nás. Kolem     

starých římských lázní dojdeme přes Latinskou čtvrť na městský ostrov Île de la Cité – k prastarému 

centru města, v němž se nachází převážná většina skvostných památek, mezi nimiž první místo zaujímají 

chrám Notre Dame, bývalý královský palác Conciergerie s vězením zřízeným v době Francouzské revo-

luce (možnost návštěvy kobky Marie Antoanety) a dále Sainte-Chapelle, která je považována za jedineč-

ný klenot gotického stavitelství. Naše procházka pak bude pokračovat kolem radnice a odtud se vydáme 

na nádvoří Louvru a překrásnými zahradami projdeme na náměstí Svornosti. Odtud přejdeme 

k Eifelově věži protože navštívit Paříž a opomenout „Dámu v železných krajkách“, tedy Eiffelovu věž,    

by bylo neodpustitelným hříchem. Odjezd kolem Vítěznému oblouku do hotelu na nocleh.  
 

3. den:  Snídaně. V ranních hodinách snídaně v hotelu a příjezd do přístavního města Calais, odkud přeplujeme 

trajektem na ostrovy. Vylodění v přístavu Dover, který se rozkládá na úpatí křídových útesů. Při vylo-

ďování chvatné pohledy na křídové útesy doverské. Poutní místo a centrum anglické víry 

CANTERBURY. Prohlídka známé canterburská katedrály, do níž se ve středověku ubíraly stovky pout-

níků z celé země. Po prohlídce města odjezd na Přejezd do LONDÝNA – desetimilionové metropole,   

která si získala přízvisko nejkosmopolitnějšího města na světě. Pohled z vyhlídky v parku Greenwich,    

na jehož pahorku se nachází světoznámá královská observatoř ležící na nultém poledníku, vám tuto tezi 

jedině potvrdí. Prohlídka expozice hvězdárny. Přejezd lodí po Temži do čtvrti CITY k pevnosti Tower, 

někdejší královské rezidence, v jejímž interiéru jsou vystavovány originální korunovační klenoty anglic-

kých králů a královen. Pohledy na zvedací most Tower Bridge novou Londýnskou radnici, křižník     

Belfast. Večer ubytování v hotelu, večeře a nocleh. 
 

4. den: Snídaně. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí – CITY OF WESTMINSTER – kolem budovy Par-

lamentu k Westminsterskému opatství; do uličky Downing 

Street k domu č.10,  který je sídlem ministerského předsedy; 

k Buckimghamskému paláci – oficiální rezidenci královské 

rodiny; na Trafalgar Square; Piccadilly Cirkus; do čtvrti 

Soho a do čínské čtvrti, kde vše pulzuje životem, obchodem, 

kulturou, uměním,... Po prohlídce města možnost navštívit 

některé z celé řady muzeí (např. Národní galerie, Britské 

muzeum, Covent garden, Tate Gallery, muzeum voskových 

figurin). Ve večerních hodinách odjezd z  Londýna do      

Doveru na noční trajekt.  

5. den:  Návrat přes SRN do ČR v odpoledních hodinách. 
 

Během cesty je možné zakoupit si v autokaru nápoje za Kč.  

Doporučené kapesné na vstupy: 25,- € + 20,- GBP.  

Na cestu nezapomeňte platný cestovní pas, nebo občanský průkaz. Doklady o kompletním cestovním pojištění 

Vám budou rozdány v autobuse. 

Cestovní pojištění 

v ceně zájezdu 


