
                             Ponuka  2016 
 

Londýn 
 

Program zájazdu (skrátený 5 dní/2 noci):  

1. deň:  odchod zo Slovenska v ranných hodinách , cesta cez Česko, Nemecko, Belgicko a 

Francúzsko  

2. deň:  odchod z Calais/Dunkerque v ranných hodinách do Doveru, plavba trajektom, príchod 

do Londýna, začiatok prehliadky Londýna (bez použitia autobusu,povinná min.9-

hod.prestávka), Hyde Park, Buckinghamský palác, The Mall, St.James’s Park, 

Westminster Abbey, Parlament, Big Ben, Whitehall, Trafalgar 

Square...,ubytovanie,nocľah 

3. deň:  raňajky, poldenný výlet do Windsoru, pokračovanie prehliadky mesta, Tower, Tower 

Bridge, St.Katrine Docklands, Southwark, Bankside, Katedrála St.Paul’s, voľno, 

návrat na ubytovanie, nocľah 

4. deň:  raňajky, dokončenie prehliadky Londýna (bez použitia autobusu, povinná min. 9-

hod.prestávka) s s alternatívnym programom podľa výberu skupiny (možnosť návštevy 

Národnej Galérie, prípadne London Eye alebo Múzeum Madame Tussauds, Čínske 

mesto, Soho, návšteva Albert a Victoria museum, voľno na Oxford Street, neskôr 

popoludní presun do Greenwich (DLR vlak alebo plavba loďou-platí sa na mieste), 

odchod na Slovensko 

5.deň:  príchod na Slovensko vo večerných hodinách 

    

CK FIFO si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní 

obsahu zájazdu.  

 

Termín: 25.10.- 29.10.2016 

Cena:  286,-  €  (2 x ubytovanie v rodinách) 

 

V cene na osobu je zahrnuté:  

 doprava klimatizovaným autokarom, 

 2x trajekt,  

 2x ubytovanie v anglických rodinách,  

 výlet do Windsoru (doprava),  

 2x polpenzia v rodinách,  

 sprievodca CK,  

 DPH.  

 

Povinný príplatok: 

Komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu  1,69 €/os./deň.x 5 dní   

 

Možnosti úpravy programu: 

1 cesta Eurotunnel - 4,80  €   

  

Odporúčané vstupy - (individuálne ceny na osobu sú orientačné, skupinové ceny na vyžiadanie 

v CK):  



 

Windsor  

 Kráľovský zámok Windsor do 17 r. 11,30 £ / nad 17 r.  19,20 £ /študent s ID 17,50 £  

 

Londýn 

 Múzeum voskových figurín Madame Tussauds 4-15 r. 28,80 £ / nad 16 r. 33,- £  

 London Eye - vyhliadkové koleso 4-15 r. 17£ / nad 16 r. 23£  

 Tower of London 5-15 r. 11 £ / nad 15 r. 24,50 £, študent 18,70 £ 

 Plavba do Greenwich (jednosmerná) od 4,40 £ dieťa / od 7,50 £ dospelý  

 

Povinná vratná kaucia na ubytovanie 15,- € /osoba. 


