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LONDÝN, OXFORD, STRATFORD,  WINDSOR, 
GREENWICH  A HARRY  POTTER 

     
Obľúbený zájazd so sprievodcom, pri ktorom uvidíte to najzaujímavejšie z Londýna. Vychutnáte si pulzujúce 
veľkomesto výstredností s výnimočnou atmosférou, unikátnymi historickými pamiatkami, vyskúšate London 

Eye a podľa vlastného výberu sa vydáte na výlety do okolia... 

 

TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA: od 285 € 
 V cene je doprava autobusom, transfer FR/GB a späť, 3x hotelové ubytovanie v Londýne s raňajkami, prehliadky 

so sprievodcom CK podľa programu bez vstupov 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 

1.deň:odchod zo Žiliny, alebo určeného miesta v ranných hodinách, tranzit cez  ČR a Nemecko do Francúzska. 

 

2.deň:príchod do Calais, presun trajektom, alebo Eurotunelom do Anglicka, pokračovanie do Londýna. Prehliadku 

začneme vo štvrti Westminster, spojenej s kráľovským dvorom, parlamentom, či anglikánskou cirkvou. Od domi-

nanty južného brehu Temže – London Eye s krásnym výhľadom na Houses of Parliament, Big Ben sa cez West-

minster Bridge vydáme do vládnej štvrti Whitehall, okolo sídla premiéra Downing Street a Horse Guard na slávne 

Trafalgar Square – turistický stred Londýna so sochou admirála Nelsona a Národnou galériou.  Prezrieme si pô-

vabné miesto pouličného umenia, trhov, obchodíkov všetkého druhu Covent Garden, cez Shaftesbury Avenue sa 

vydáme do štvrti West End – Picadilly Circus, pre londýnčanov Hub of the World, čiže pupok sveta, cez Green 

Park k Buckinghamskému palácu a cez St. James Park – najkrajší kráľovský park Londýna k najvýznamnejšej 

duchovnej stavbe Londýna – opátstvu Westminster Abbey /Unesco/. V priebehu dňa možnosť návštevy najsláv-

nejšieho hračkárstva The Hemleys, alebo múzea Madame Tussaud´s  či múzea optických klamov Believe It or Not 

– podľa výberu, ubytovanie. 

  

3.deň:raňajky, výlet do najstaršieho anglického univerzitného mesta Oxford s jedinečnou študentskou atmosférou. 

Prechádzka okolo majestátnych univerzitných budov a najslávnejšej Christ Church College, najrušnejšou ulicou 

Cornmarket street. Popoludní Stratford upon Avon, druhé najnavštevovanejšie mesto po Londýne, rodisko W. 

Shakespeara s malebnými domami a unikátnou architektúrou, väznicou z 15.st., radnicou..., návrat na hotel. 

Alternatíva: prehliadka Warner Bros Studia v Leavesdeane – miesta spojené s najväčším čarodejníkom Anglicka - 

Harrym Potterom, štúdiá, kde sa natáčali najúspešnejšie filmové série /model Bradavického hradu, Dumbledorov 

kabinet, kancelária ministerstva kúziel, Šikmá ulička, Privátna ulica/, kostýmy, v interaktívnych miestnostiach si 

môžete vyskúšať napr. lietanie na metle, dozviete sa, ako sa robili špeciálne rekvizity a animácie... 

Alternatíva: výlet do kráľovského mesta Windsor, prechádzka okolo Windsor Castle, vidieckeho sídla kráľovnej 

Alžbety II., striedanie stráží, prechádzka k najstaršej chlapčenskej súkromnej škole Eton College. 
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4.deň:raňajky, pešia prehliadka najstaršej londýnskej štvrte City a Southwark /st. Paul´s Cathedral, Mansion Hou-

se, Bank of England, Millenium Bridge, Tate Modern, Tower Bridge/, možnosť návštevy klenotnice Tower of 

London /Unesco/. Popoludní South Keningston múzeá: Vedecké múzeum/kultúrna a priemyselná revolúcia od r. 

1750/, Victoria and Albert - najväčšie múzeum dizajnu a umenia na svete a Historické prírodné múzeum  s neopa-

kovateľnou atmosférou z prostredia prehistorických tvorov, vulkanickými a inými atrakciami, návrat na hotel. 

 

5.deň:raňajky, dokončenie prehliadky Londýna, výlet loďou do Greenwich, prehliadka – observatórium, múzeum 

hodín, námorné múzeum, prekročenie nultého poludníka, vo večerných hodinách odchod do Folkestone, prejazd 

Eurotunelom do Calais, podvečer odchod na Slovensko. 

 

6.deň:príchod na Slovensko vo večerných hodinách. 

. 
Orientačné ceny vstupov: National Gallery zdarma, British Museum zdarma, London Eye  od 12,50 £, Múzeum voskových 

figurín Madame Tussaud’od 21,-£, Tower of London od 10,- £, st. Paul´s Cathedral od 6 £, Greenwich Observatory od 7,50 £, 

Royal Observatory – Astronomy Centre zdarma, National Maritime Museum zdarma, Plavba do Greenwich od 4,40 £/ 

jednosmerný /od 7,50 £ spiatočný, Christ Churche College Oxford 9,- £,  Shakespeare‘s Birthplace od 10,50 £, Windsor od 12  

£, Warner Bros Studia od 31 £ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


