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             Vianočný čas  
Amsterdam, Londýn a Cambridge 
 
 
 

 
 
 

 
Holandské malebné , diamantové a kvetinové mesto - 
Amsterdam. 
Jedinečný Londýn a jeho okolie s fantastickými atrakciami v  
úžasnej atmosfére Vianoc.  
Inšpirácia na štúdium = Cambridge.                  

 Dátum zájazdu: 29. 11. – 5.12. 2017 

  Cena:  310 € 

 

Program: 
1. DEŇ: Odchod v popoludňajších hodinách smer Čechy, Nemecko, Holandsko 

2. DEŇ: Príchod ráno do Amsterdamu. Prehliadka mesta so sprievodcom po najznámejších atrakciách mesta, vrátane 
nádherního plávajúceho kvetinového trhu. Možnosť návštevy múzea voskových figurín M. Tussaud za super cenu 12.- 
Euro/osoba. Po prehliadke pokračovanie do Francúzska, v podvečerných hodinách príjazd do hotela v Dunkerque, 
v blízkosti  obchodné centrum s možnosťami nákupov, nocľah. 

3. DEŇ: Ráno odchod do prístavu Calais. Po preplavení kanálu La Manche, pokračovanie cesty – smer Londýn. 
Prehliadku začneme v Greenwichi – planetárium, kráľ. námorná akadémia, tunel pod Temžou, odchod do City - 
pozrieme si Tower ,Tower Bridge, slávne londýnske doky, Monument, St. Paul´s Cathedral, Shakespeare´s Globe, 
Miléniový most, Modern Tate Gallery. Možnosť návštevy najväčšieho obchodného domu Európy – Westfield 
Stratford s výhľadom na bývalé športoviská olympiády. Osobné voľno. Večer odchod na ubytovanie do rodín, večera. 
Nocľah. 

4. DEŇ:  Po raňajkách odchod na prehliadku. Po raňajkách odchod na prehliadku jedného z najväčších stále 
obývaných hradov sveta – Windsor, kde si prezrieme nádherný hrad s reprezentačnými apartmánmi, prejdeme sa po 
mestečku, osobné voľno. Odjazd k Prírodovednému múzeu s unikátnymi exponátmi (kostry dinosaurov, geologické 
zbierky) , možnosť prehliadky jedného z najlepších múzeí vedy a techniky. Okružná jazda po meste. Večer návrat na 
ubytovanie, večera, nocľah.  
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5. DEŇ: Po raňajkách presun do Cambridge. Jedno z najznámejších univerzitných miest sveta – 2 najlepšia na svete. 
Mestečko s nádhernou architektúrou na brehu rieky Cam, asi 90 km od Londýna. Na univerzitných budovách sa 
podpísalo posledných osem storočí architektúry. Univerzitné priestory, v ktorých trávili svoj čas ľudia ako John 
Milton, Isaac Newton, Charles Darwin majú svoje hlboké čaro. Je tu aj známa univerzitná knižnica patriaca k 
najväčším v Británii. Absolvujeme prehliadku mesta spojenú s osobným voľnom. Večer návrat do rodín, večera, 
nocľah. 

6. DEŇ: Po raňakách 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. 

7. DEŇ : Príchod domov vo večerných hodinách. 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 2 x trajekt, sprievodca,3 x ubytovanie v rodinách s plnou 
penziou, 1 x ubytovanie v hoteli , sladké raňajky, poistenie CK voči insolventnosti 

Poznámka: Vstupy do múzeí zdarma - Národná galéria, Britské múzeum,  Národné námorné múzeum, 
Múzeum vedy a techniky, Prírodovedné múzeum 

V cene nie je zahrnuté: Vstupné do ostatných múzeí nie je zahrnuté do ceny zájazdu, hradí si ho každý 
účastník sám podľa záujmu. Sprievodca zabezpečí zľavnené vstupné, pokiaľ to bude možné. 

Predpokladané vreckové na vstupy v Londýne : 30.- Libier ( návšteva hradu Windsor, celodenný lístok na 
dopravu v Londýne, Kings College Cambridge, Wren Library) a Múzeum voskových figurín M. Tussaud 
v Amsterdame za zvýhodnenú cenu 12.- Euro/osoba 

Rodiny sú zazmluvnené britskou agentúrou a podliehajú britskému právnemu systému. Sú situované na juhu Londýna 
– Wimbledon, Sutton, Mitcham. Skúsenosť s týmito rodinami máme 11 rokov, sú overené. Londýn je kozmopolitné 
mesto a tak aj deti môžu byť ubytované v rôznych druhoch rodín. Je to výborná skúsenosť overiť si znalosť angličtiny, 
uvidieť ako sa býva v inej krajine. Sprievodca býva u koordinátora a tak všetci majú na neho kontakt, v prípade že je 
potrebné riešiť nejaký problém (obyčajne zdravotný).  Deti po príchode do rodiny nemôžu svojvoľne opustiť rodinu, 
trávia s nimi večer. Deti sú ráno a večer privážane na miesto stretnutia rodinami, až kým si ich nepreberie sprievodca. 
 
Ostatné pokyny na zájazd sú uvedené v samostatných pokynoch, ktoré sú súčasťou dokumentácie na zájazd.   
 
Sprievodca zájazdu : Mgr. Katarína Žatkuliaková 
Kontakt: 0903708678, katka@gadtours.com 
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