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LONDÝN, WINDSOR , GREENWICH

TERMÍN: podľa požiadavky
CENA: 285 €
V cene je doprava autobusom, transfer FR/GB a späť, 3x hotelové ubytovanie v Londýne s raňajkami, sprievodca
CK, prehliadky podľa programu bez vstupov
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, jazda historickým Doubledecker
PROGRAM:
1.deň:odchod zo Slovenska v ranných hodinách, tranzit cez ČR/Rakúsko a Nemecko do Francúzska
2.deň: príchod do prístavu v Calais, trajekt do Veľkej Británie – Doveru /cca 90 min. /, po príchode do Londýna
prehliadka: exteriéry Buckingham Palace, výmena kráľovských stráží, Národná galéria /najväčšia a najcennejšia
zbierka obrazov na svete/, Trafalgar Square, Whitehall, Downing Street, Westminster Abbey, Parlament, Big Ben,
Victoria Embankment, London Eye - nezabudnuteľný pohľad na mesto z výšky 135 m, ubytovanie
3.deň: raňajky, dopoludnia výlet do kráľovského mesta Windsor, prechádzka okolo Windsor Castle, vidieckeho
sídla kráľovnej Alžbety II., striedanie stráží, v prípade záujmu prehliadka – kráľovské komnaty, zbierka zbraní,
múzeum bábik, prechádzka k najstaršej chlapčenskej súkromnej škole Eton College. Popoludní South Keningston
múzeá: Vedecké múzeum/kultúrna a priemyselná revolúcia od r. 1750, Victoria and Albert múzeum/najväčšie múzeum dizajnu a umenia na svete, Historické prírodné múzeum s neopakovateľnou atmosférou z prostredia prehistorických tvorov a vulkanickými i inými atrakciami, návrat na ubytovanie.
4.deň: raňajky, Hyde Park, Wellington Arch, Piccadilly Circus, Covent Garden, štvrť SOHO, Oxford Street –
osobné voľno, možnosť nákupov, Marble Arch, v prípade záujmu návšteva najslávnejšieho hračkárstva The
Hemleys, /alebo návšteva múzea Madame Tussaud´s či múzea optických klamov Belive It or Not/, návrat na hotel
5. deň: raňajky, dopoludnia pešia prehliadka londýnskej štvrti City /st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of
England, loď piráta Francisa Drakea, Shakespear Globe, Millenium Bridge, Tate Modern, Tower Bridge/, možnosť návštevy klenotnice Tower of London. Popoludní výlet loďou do štvrti Greenwich, prehliadka – observatórium, múzeum hodín, námorné múzeum, prekročenie nultého poludníka, vo večerných hodinách odchod do
Folkestone, prejazd Eurotunelom do Calais
6.deň: príchod na Slovensko v podvečerných hodinách

