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5-dňový autobusový zájazd do 

Londýna 
 

Termín: 08.04. 2020 – 12.04. 2020  

Cena: 199€ 

Skvelý 5-dňový zájazd do Londýna, vrátane ubytovania v hoteli s vlastným sociálnym zariadením, 

raňajkami, profesionálnym sprievodcom a zákonným poistením CK. 

Program:  

1. deň: 
Odchod zo Slovenska, tranzit cez Nemecko a Francúzsko do Anglicka cez Eurotunel. 
2. deň: 
Po príjazde sa presuniete do centra Londýna. Prejdete okolo parlamentu s hodinovou vežou Big Ben k 
Westminister Abbey, ktoré je miestom korunovácií. Pokračovať budete cez Park sv. Jakuba smerom ku 
kráľovskej rezidenci - Buckinghamskému palácu. Neskôr budete pokračovať  ulicou The Mall až na 
Trafalgarské námestie, kde sa týči socha generála Nelsona. Môžete využiť možnosť bezplatnej návštevy 
Národnej galérie, alebo sa prejsť cez štvrť Whitehall, kde sa nachádza známa Downing street, ktorá je 
sídlom britských premiérov. Nakoniec si mesto budete môcť vychutnať z vtáčej perspektívy Londýnskeho 
oka. 
3. deň: 
Po raňajkách sa presuniete do kráľovského mestečka Windsor, kde uvidíte druhý najväčší hradný areál 
na svete. Budete mať možnosť návštevy hradu, prípadne prechádzky po mestečku, zámockom parku, či 
po malej tržnici. Následne presun na hotel. 
4. deň: 
Po raňajkách začnete prehliadku mesta v Toweri, ktorý slúžil ako kráľovský palác, väzenie aj klenotnica. 
Následne prejdeme cez most most Tower Bridge, ktorý sa v  súčasnosti otvára len výnimočne, ak pláve 
nadrozmerná loď. Nasledovať bude návšteva mestských častí Southwark a City, prejdete okolo 
Shakespearovho divadla Globe, dostanete sa k Millenium Bridge, mostu postavenému v roku 2000, až ku 
katedrále St. Paul. V podvečerných hodinách odchod z Londýna smerom na Slovensko. 
5. deň: 
Príchod na Slovensko v obedných hodinách. 
 
V cene je zahrnuté: 
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom 
• 2x noc v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 2x raňajky v hoteli 
• 3-dňová prehliadka Londýna so sprievodcom 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• preprava Eurotunelom - cca 20 € / osoba 
• príplatok za jednoposteľovú izbu (80 € na celý zájazd) 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď nižšie) 
• poplatok za miestenku (môžete si určiť presné miesto v autobuse) - 9 € 
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Príplatky za nástupné miesta: 
• Bratislava - bez príplatku 
• Trnava - 5,00 € 
• Piešťany - 7,00 € 
• Nitra - 7,00 € 
• Trenčín - 9,00 € 
• Zvolen - 15,00 € 
• Žilina - 11,00 € 
• Banská Bystrica - 15,00 € 
• Martin - 13,00 € 
• Ružomberok - 15,00 € 
• Liptovský Mikuláš - 18,00 € 
• Poprad - 21,00 € 
• Prešov - 25,00 € 
• Košice - 30,00 € 
 


