
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

               L O N D O N – P A R I S 
 
 
                                       

                              Zájezd  ANGLIE - LONDÝN + PAŘÍŽ 
 
ZŠ Vamberk - speciální cena: 7.300 czk 
 

Terrmín:  22/04 - 27/04/2018  (neděle - pátek)   

 
Odjezd:  cca 13.oo hod 
 

  
        Osnova programu zájezdu: 

 
1.den - neděle 22/04 
odjezd směr  SRN, non-stop přejezd přes SRN a Belgii do francouzského přístavu  Calais/Dunkerque 
 
2.den - pondělí 23/04 
v ranních hodinách trajektem  do  Doveru  (1.5 hod plavba), pokračování do Londýna - program                      
(9 hod bezpečnostní pauza busu), 2x ubytování v rodinách 
 
3.den - úterý 24/04 
Londýn - celý den program 
 
4.den - středa 25/04 
ráno ukončení pobytu v Londýně, odjezd do Doveru, trajektem do Francie,  přesun před  Paříž (cca 
300 km)  nocleh v hotelu 
 
                                                                                                                                                                      

CK ALPIN-TOUR 

U Dubu 982, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic 

Tel. +420 495 532 121, Tel./fax: +420 494 371 717 

E-mail:     Web:  
 

     

   A N G L I E   - F R A N C I E  2018  



5.den - čtvrtek 26/04 
Paříž - celý den program, dopoledne  okruh autobusem, odpoledne pěší prohlídka (9 hod 
bezpečnostní pauza busu), cca ve 21-22.oo odjezd a non-stop návrat do ČR 
 
6.den - pátek 27/04 
non-stop návrat, příjezd do Vamberka v poledních hodinách 
 

 
Při prohlídce Londýna budou navštívena všechna zajímavá místa tohoto velkoměsta: 
Tower, Tower Bridge, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác, Hyde Park, Trafalgar, Piccadilly 
Circus, St. Paul Cathedral, Westminsterské opatství, Londýnské oko, Greenwich a další ... 

Během programu  v Paříži budou navštívena  všechna nejzajímavější místa: 
Tour Eiffel, Louvre, Champs Elysées, Vítězný oblouk, katedrála Notre Dame, Montmartre, Moulin 
Rouge, Trocadéro, Invalidovna, bazilika Sacré Coeur,  Elysejský palác, aj……. 
možnost výletu lodí po Seině, možnost návštěvy Eiffelovky… 

Předložený program je rámcový, vedoucí zájezdu ho může změnit vzhledem k počasí, množství 
turistů, nepředvídatelným okolnostem, časovým a dopravním možnostem. 

Londýn:   

Možnost  návštěvy  míst s placenými vstupy: 
London Eye - vstupné 
Plavba lodí po Temži - vstupné 
návštěva Toweru - vstupné 
návštěva katedrály sv. Pavla - vstupné 

Možnost  návštěvy míst bez placených vstupů: 
National Maritime museum- Greenwich 
British Museum 
National Gallery 
Museum of London 

Další možnosti programu mj:  dle  domluvy s průvodcem zájezdu 
 
Orientační ceny vstupů  jsou bez záruky - viz příloha dole, o skupinových cenách se slevou budete 
informováni vedoucím zájezdu, který se pokusí zajistit nejvýhodnější ceny. 

V ceně zájezdu: 
doprava luxusním busem 
trajekt  do Doveru a zpět 
2x ubytování s plnou penzí, oběd  formou balíčku 
1x ubytování v hotelu ve Francii  (pouze snídaně) 
komplexní pojištění Allianz 
zákonné pojištění CK proti úpadku 
průvodce CK  
 
Není v ceně zájezdu:  vstupy, ostatní stravování  

Noclehy:  2x v Londýně v rodinách (dojezdy do rodin cca 19.oo) 

                  1x v jednoduchém hotelu před Paříží (3L pokoje) 

Stravování:  v rodinách 2x plná penze (oběd = balíček), 1x snídaně v hotelu ve Francii,                                                       
ostatní z vlastních zásob 
 
Doprava na zájezd: luxusní autobus (WC, klimatizace, DVD, kávovar, lednice), během zájezdu bude  
možno zakoupit základní občerstvení za Kč: čaj, káva, limo 
 

 

 



Pojištění: 
všichni účastníci zájezdu budou dokonale pojištěni u  pojišťovny ALLIANZ (léčebné výlohy bez 
omezení, odpovědnost, úraz, zavazadla, storno zájezdu)  -  kartičky pojištění obdržíte při odjezdu 
v autobusu!  
Rozsah pojištění v příloze! 

 

Pozor: 
Pojištění léčebných výloh se mj. nevztahuje na případy, kdy léčebná péče souvisí s ošetřením                    
onemocnění či úrazu, které existovaly již před uzavřením pojistné smlouvy - tzn. - pojištěný již                                       
byl na daný případ v minulosti léčen. Pozor - tato výluka se týká i mj. alergických, astmatických                                    
a záchvatovitých onemocnění! Pro tyto případy důrazně doporučujeme obrátit se a sjednat                          
individuální připojištění  u pojišťoven, které nemají tyto výluky! 

Doporučené kapesné na vstupy a drobnosti:                                                                                                                          

30 - 50 GBP (1 GBP = cca 30 CZK), 20-30 EUR (1 EUR = cca 26 CZK) 

Není potřeba počítat s kapesným na všechny vstupy - bude záležet na Vašem zájmu! 

Vezměte: 

pohodlné boty, pantofle, oblečení odpovídající ročnímu období, polštářek a deku do busu, jídlo na 
cestu, hygienické potřeby, léky osobní potřeby! 

Zavazadla:  rozumná velikost, která nepřekročí  rozměr:  67 x 41 x 27 cm 

Můžete vzít s sebou: drobné dárky do rodin (české suvenýry, symbolika ČR … atd ), není podmínkou! 

Důležité: 

Nevozit s sebou žádné nože s čepelí nad 5 cm! 
Zvláště upozorňujeme na zákaz držení nožů s čepelí delší než 5 cm, nožů s pojistkou a podobně. Ve 

Velké Británii dále není povoleno nosit u sebe „kasr" =  pepřový či slzný  obranný sprej! 

Zanecháním těchto předmětů doma se vyvarujete možných nepříjemností s britskou policií. !!!! 

Na většině odpočívadel hlavně v Německu se platí za použití WC, mějte proto připraveny drobné 

mince (nejčastěji se platí 0,70€). Na mnoha odpočívadlech v Německu funguje nový systém, kdy při 

vstupu dostanete za zaplacení toalety kartičku, jež opravňuje ke slevě při nákupu  v daném objektu. 

Platnost je jeden rok a slevenky se dají sčítat. 

Pedagog.dozor: vezměte seznamy s razítkem školy (za účelem možné. slevy na 

vstupy)! 

         

        Nezapomeňte všichni platný doklad totožnosti  - cestovní pas nebo OP! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informujeme všechny naše klienty, že v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, je naše cestovní kancelář řádně pojištěna  pro 
případ úpadku cestovní kanceláře u České podnikatelské pojišťovny, a.s., číslo smlouvy: č.: 

0201600650 

 

 

 

 



 

     

Orientační ceny některých  možných vstupů v Paříži: 
 

EIFFELOVKA:   

Výtah až nahoru - 3.poschodí:  25  EUR, (dospělý), 12.50 EUR (mládež 12-24 let)   

Výtah do 2. poschodí:   16  EUR, (dospělý), 8 EUR (mládež 12-24 let)                       

Pěšky - pouze 1. a 2.poschodí:  10 EUR (dospělý),  5 EUR (mládež 12-24 let)   

Kombinace pěšky a výtah až nahoru:  19  EUR, (dospělý), 9.50 EUR (mládež 12-24 let)   

Vstupenky je potřeba za koupit předem přes internet! 

Výlet lodí po Seině: 6 -10 EUR 

 

ORIENTAČNÍ VSTUPY - LONDÝN - ANGLIE  
 

TOWER OF LONDON   

ADULT – £24 /£ 22 (skupina min.15) 

CHILD/do 16 let/ – £13 /£10 (skupina min.15) 

Pozn.: na každých 10 studentů nutný 1 učitel - doprovod 

 

LONDON EYE 

ADULT (16+) – £25 

CHILD (4-15 yrs)– £18 

Při nákupu přes internet o 10% levnější  

 

WESTMINSTER ABBEY 

ADULT – £18 /£15 (skupina)  

SENIOR over 60 + STUDENT (ISIC) – £15.00/ £12.00 (skupina) 

CHILDREN (11 – 18 let) – £8.00 /£6.00 (skupina) 

 

ST.PAUL´S CATHEDRAL  

ADULT –  £17.50 /£15 (skupina nad 10 osob)     

CHILD (6 - 17 let)– £ 8.50 /£6.50 (skupina nad 10 osob) 

 

GREENWICH PARK + OBSERVATOŘ 

Royal Observatory + Flamsteed House and Meridian Courtyard 

ADULT - £8 

CONCESSIONS - £6.50 

CHILD (5 – 15 let) - £3.50 

 

PLAVBA LODÍ PO TEMŽI 

ADULT £12.75 

CHILD £6.85 

STUDENT/SENIOR £9.19 

 

 

FREE ADMISION = volné vstupy !!! 

BRITISH MUSEUM 

NATIONAL GALLERY 

NATURAL HISTORY MUSEUM 

SCIENCE MUSEUM 

MUSEUM OF LONDON 

NATIONAL MARITIME MUSEUM - GREENWICH 

IMPERIAL WAR MUSEUM 

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM = umělecko-průmyslové museum 

Všechny ceny jsou orientační ceny vstupů jsou bez záruky! 

http://www.rmg.co.uk/royal-observatory/flamsteed-house-and-meridian/


 

 

 

 

 

 

 

 
Osnova programu: Varianta B - 1x Brighton + 2x Londýn 
1.den  

odjezd směr  SRN, non-stop přejezd přes SRN a Belgii do francouzského  přístavu  Calais/ Dunkerque 

 

2.den                                                                                                                                                                      

v ranních hodinách trajektem  do  Doveru  (1.5 hod plavba), křídový útes Beach Head, zastávka - Brighton, 

dojezd do  Portsmouth (15.oo hod),  ubytování a  pěší prohlídka města, možnost návštěvy námořního muzea, 

nocleh v hotelu IBIS 

 

3.den                                                                                                                                                                        
ráno snídaně, pokračování  prohlídky - Jižní Anglie, dojezd do Londýna, program - Londýn, 2x ubytování        v 

rodinách 

 

4.den                                                                                                                                                                      

celý den program Londýn 

 

5.den                                                                                                                                                                      

program - Londýn (9 hod bezpečnostní pauza busu), nákupy, indiv. program, večerní město, odjezd do Doveru, 

v nočních hodinách trajektem  do Francie  

 

6.den   
non-stop návrat přes Belgii a SRN, návrat do ČR v odpoledních  až večerních  hodinách 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Osnova programu: Varianta B - 1x Brighton + 2x Londýn 

1.den  

odjezd směr  SRN, non-stop přejezd přes SRN a Belgii do francouzského  přístavu  Calais/ Dunkerque 

 

2.den                                                                                                                                                                      

v ranních hodinách trajektem  do  Doveru  (1.5 hod plavba), pokračování do Londýna – program,  

3x ubytování v rodinách 

 

3.den                                                                                                                                                                        
Londýn - celý den program 

 

4.den                                                                                                                                                                      

Londýn - celý den program, možnost výletu do okolí 

 

5.den                                                                                                                                                                      

program - Londýn (9 hod bezpečnostní pauza busu), nákupy, indiv. program, večerní město, odjezd do Doveru, 

v nočních hodinách trajektem  do Francie  

 

6.den   
non-stop návrat přes Belgii a SRN, návrat do ČR v odpoledních  až večerních  hodinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osnova programu: B - 2x London + 1x Paříž 



1.den  

odjezd směr  SRN, non-stop přejezd přes SRN a Belgii do francouzského  přístavu  Calais/ Dunkerque 

 

2.den                                                                                                                                                                      

v ranních hodinách trajektem  do  Doveru  (1.5 hod plavba), pokračování do Londýna - program,  

2x ubytování v rodinách 

 

3.den                                                                                                                                                                        
Londýn - celý den program 

 

4.den                                                                                                                                                                      

Brzy ráno odjezd z Londýna, trajektem do Francie, přesun do Paříže – program, nocleh  

 

5.den                                                                                                                                                                      

Paříž - celý den program (9 hod bezpečnostní pauza busu), pozdě večer odjezd a non-stop návrat do ČR  

 

6.den   

návrat do ČR během dne 

 


