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Amsterdam, Londýn a Windsor 

 
Malebné mesto na grachtách, plné kvetín - Amsterdam. 

Jedinečný Londýn a jeho okolie s fantastickými atrakciami.  

 
Termin: 02.04 - 07.04.2020 

 

Program: 
1. deň: Odchod zo Slovenska v raňajších hodinách smer Čechy, Nemecko, Holandsko 

2. deň: Ráno príchod do centra Amsterdamu – prehliadka: námestie Dam, Rijsk múzeum, malebné ulice s grachtami, 
brúsiarne diamantov, trhy s drevákmi a syrmi, osobné voľno. Po prehliadke odchod na ubytovanie do Francúzska – 
Dunkerque. Nocľah. 

3. deň: V skorých ranných hodinách odchod do prístavného mesta Calais do prístavu. Po pasovom odbavení odchod na 
trajekt do Doveru. Plavba loďou - cca 1,5 hodiny. Pokračovanie v ceste do Londýna. Prehliadku začneme v Greenwichi 
– najzelenšej časti mesta. Navštívime najstarší kráľovský park s planetáriom a areálom nultého poludníka, uvidíte kráľ. 
námornú akadémiu a navštívime jedno z najlepších námorných múzeií Európy. Prevezieme sa európskym unikátom – 
vláčikom DLR cez supermoderné Canary Wharf do City of London - finančné centrum Londýna a miesto úžasných 
historických pamiatok ako Tower (možnosť zhliadnuť britské korunovačné klenoty),Tower Bridge, slávne londýnske 
doky. Osobné voľno s možnosťou obeda pri Toweri. Po prehliadke a obede presun typickým londýnskym autobusom k 
najväčšej katedrále City - St. Paul´s Cathedral. Prechádzka po miléniovom moste k Modern Tate Gallery, divadlo 
Shakespeare Globe. Možnosť návštevy najväčšieho obchodného domu Európy – Westfield Stratford s výhľadom na 
bývalé športoviská olympiády. Osobné voľno. Večer odchod na ubytovanie. Nocľah. 

4. deň: Po raňajkách odchod k Prírodovednému múzeu s unikátnymi exponátmi (kostry dinosaurov, geologické 
zbierky), možnosť prehliadky jedného z najlepších múzeí vedy a techniky. Po prehliadke presun na návštevu jedného 
z najväčších stále obývaných hradov sveta – Windsor, kde si prezrieme nádherný hrad s reprezentačnými apartmánmi, 
prejdeme sa po mestečku, osobné voľno. Večer návrat na ubytovanie a nocľah. 
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5. deň: Po raňajkách odchod do centra Londýna – pešia prehliadka mesta - County Hall, Londýnske oko (možnosť jazdy) 
Parlament, Westminsterské opátstvo, vládna štvrť Whitehall, jazdná stráž Horese Guard, St. James´s park, 
Buckinghamský palác, sídlo princa Charlesa, Pall Mall, Trafalgárske námestie, Národná galéria, Leicester Square, 
Picadilly Circus. Osobné voľno s možnosťou nákupov na Oxford street, regent street. V podvečerných hodinách odjazd 
na trajekt, plavba do Francúzska, spiatočná cesta domov. 

6. deň : Príchod domov v neskorých večerných hodinách. 

CENA: 329 €  

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2 x trajekt, sprievodca, 2 x ubytovanie v hoteli s raňajkami v 
Londýne, 1 x ubytovanie v hoteli v Dunkerque, sladké raňajky 

Vstupy do múzeí zdarma: Národná galéria, Britské múzeum, Národné námorné múzeum, Prírodovedné múzeum, 
Múzeum vedy a techniky 
 
Vstupné do ostatných múzeí nie je zahrnuté do ceny zájazdu, hradí si ho každý účastník sám podľa záujmu, 
sprievodca zabezpečí zľavnené vstupné. 

Predpokladané vreckové na vstupy v Londýne: cca 25.- Libier (celodenný lístok na dopravu v Londýne, hrad Windsor, 
Tower Bridge). Pri záujme o jazdu na Londýnskom oku cca 25 Libier/osoba. Ceny sú uvádzané pre rok 2019 a podliehajú 
zmenám zo strany atrakcií v Anglicku pre rok 2020. CK si vyhradzuje právo k zmene programu alebo cien na základe 
aktualizácie cien v zahraničí pre rok 2020. 

Ostatné pokyny na zájazd sú uvedené v samostatných pokynoch pred odchodom na zájazd, ktoré sú súčasťou 
dokumentácie na zájazd.  

Kontakt CK: 0903708678, katka@gadtours.com 
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