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THE ENGLISH HERITAGETHE ENGLISH HERITAGE   
Program zájazdu: 
1. deň 
Odchod zo Slovenska  v ranných hodinách (z Košíc cca o  04:00) , nonstop tranzit (s bezpečnostnými 
prestávkami) cez  Nemecko a  Francúzsko. 
2. deň: 
Príchod do Anglicka v ranných  hodinách, prechádzka obľúbenou londýnskou štvťou  Greenwich (park, 
Kráľovské observatórium, Greenwichský poludník...). Plavba loďou (platí sa na mieste) z Greenwich do centra 
Londýna a začiatok pešej prehliadky - Westminsterské opátstvo, Parlament a Big Ben, Downing Street, 
Trafalgar Squares s Národnou galériou a pamätníkom admirála Nelsona….  (po príchode do mesta 9- 
hod.bezpečnostná prestávka). Následne večera a nocľah v Allhallows Holiday Park. 
3. deň: 
Po   raňajkách   pokračovanie prehliadky Londýna - katedrála St. Paul's, City,  Tower a Tower Bridge,  St. 
James Park, Buckinghamský palác,  Whitehall... resp. iný alternatívny program  podľa požiadavky - British 
Museum, Albert & Victoria Museum, v prípade záujmu návšteva múzea voskových figurín  Mme. Tussaud‘s.  
Večera a nocľah. 
4. deň: 
Raňajky, dopoludnia výlet do Windsoru, prehliadka kráľovského zámku (vstup za poplatok). Popoludní 
dokončenie prehliadky Londýna - Hyde Park, The Mall, Admirality Arch, Piccadilly Circus, možnosť 
vyhliadkovej jazdy na London Eye, voľno na Oxford Street... Večera a nocľah. 
5. deň: 
V    odchodový  deň  po   raňajkách    sa zastavíme  v Canterbury,  v   mestečku so slávnou  katedrálou, kde 
pôsobil  anglický biskup Thomas Becket Následne odchod na trajekt Dover – Calais, cesta na Slovensko. 
6. deň: 
Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 
 

                              Termín:  10.06. – 15.06.2020   Cena/osoba:   336,- €    
 
Služby v cene: 
doprava klimatizovaným autobusom,  2x prejazd kanálom La Manche  trajektom, 3x ubytovanie v  mobilhomoch s 
vlastným príslušenstvom, 3x raňajky a   3x večera v réžii CK FIFO, výlet doWindsoru, slovenský sprievodca počas 
pobytu na území Anglicka 2.- 4. deň, DPH. 
Povinný príplatok:    
• cestovné poistenie UNION typ „D“  vrátane poistenia storna zájazdu 11,34   €/osoba 
• poplatok za vstup autobusu do centra Londýna (ULEZ)  
Možnosti úpravy programu:    
• fakultatívne výlety podľa ponuky v katalógu  
   
Poznámky: 
Ubytovanie v Anglicku je zabezpečené v mobilhomoch typu Standard. Zvyčajne majú 2 alebo 3 spálne, miestnosť na denný pobyt spojenú s 
kuchynským kútom (rýchlovarná kanvica, sporák, taniere, poháre/šálky, príbory), vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC). Každá spálňa je 
určená pre 2 osoby, niektoré spálne môžu mať aj poschodovú posteľ. Mobilhomy nemusia byť umiestnené vedľa seba. Štandardne je 
potrebné priniesť si do mobilhomov vlastnú posteľnú bielizeň. Odporúčame zobrať si spací vak. Možný je aj prenájom posteľnej  bielizne za  
poplatok, cca 10-15,- € /týždeň/ pobyt, hradí sa na mieste pobytu (http://www.haven.com/parks/kent/allhallows/).  

 


