
V cene je zahrnuté: 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, letecká doprava Bratislava/Viedeň  Londýn  Bratislava/Viedeň, 
transfer na letisko a späť s nástupom v NR, TT alebo BA (v prípade odletu z Viedne), transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca 
CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. Povinné príplatky: servisné poplatky 195 EUR/os., palivový a emisný príplatok 
25 EUR/os., doprava v meste a do štúdií Warner Bros, vstup do štúdií Warner Bros 45 EUR/os. (deti 5-15 r.), 57 EUR/os. (16 r. +), 
pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia 
COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena ostatných vstupov 130 EUR/os. 
(platba na mieste v GBP). Ostatné doplatky: 1-lôžková izba 145 EUR/3 noci. Upozornenie: na vstup do Spojeného kráľovstva je 
potrebný cestovný pas platný počas celej doby pobytu (občania SR). Ceny vopred objednaných vstupov sa môžu meniť. CK 
Turancar si vyhradzuje právo na ich doúčtovanie.
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Program:

1. deň – prílet do Londýna, hlavného mesta Veľkej 
Británie a  jednej z  najkrajších metropol Európy. Transfer 
do hotela, odloženie batožiny. Prechádzka mestom 
- Buckinghamský palác, ktorý je oficiálnym londýn-
skym sídlom anglických monarchov, park sv. Jakuba, go-
tický Kolegiálny kostol sv. Petra, známejší pod názvom 
Westminsterské opátstvo, britský Parlament a  najzná-
mejšia hodinová veža sveta Big Ben. V  skutočnosti ide 
o oficiálne meno inštalovaného zvona a veža nesie meno 
po zosnulej kráľovnej Alžbete II. Popoludňajšia návšteva 
londýnskeho akvária, v  ktorom možno nájsť Nemov 
koralový útes, oceánsky tunel, vrak potopenej lode, ale aj 
cestu žraločím tunelom. Podvečer jazda na Londýnskom 
oku s  očarujúcim výhľadom na Londýn a  rieku Temžu, 
z  výšky až 135 metrov. Vo večerných hodinách návrat do 
hotela a ubytovanie. 

2. deň – raňajky, presun na Trafalgarské námestie s Národnou 
galériou a pamätníkom admirála Nelsona, Piccadilly 
Circus, známy dopravný uzol Londýna s  množstvom 
reštaurácií, divadiel, kín a  obchodov, často prirovnávaný 
k newyorskému námestiu Times Square, hlavne kvôli sve-
telným reklamám. Aj keď názov pripomína cirkus, v sku-
točnosti ide o latinský názov pre kruh. Mestské časti Soho 
a China Town. Návšteva londýnskej zoologickej záhrady, 
ktorá je najstaršou vedeckou zoologickou záhradou na sve-
te. Návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, prehliadka štúdií filmovej spoločnosti 
Warner Bros venovaná najznámejšiemu čarodejníkovi 
na svete Harrymu Potterovi, kde kúzla a  čary ožívajú. 
Návštevníci sa ocitnú v  Šikmej uličke, Zakázanom lese, 
v  kuchyni u Weasleyovcov, na hodine elixírov u  profesora 
Severusa Snapa, v  Chrabromilskej veži a  samozrejme vo 

Veľkej sále Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Stretnú 
sa nielen s Harrym, Ronom a Hermionou, ale aj s najobáva-
nejším čiernym čarodejníkom „tým, ktorého netreba me-
novať“. Návrat do Londýna a možnosť návštevy Vedecko-
technického múzea s  interaktívnymi exponátmi, objavmi 
a vynálezmi ľudstva alebo Prírodovedného múzea, kde na 
návštevníkov čakajú unikáty prírody, počnúc najväčšími di-
nosaurami až po najmenší hmyz. Návrat do hotela. 

4. deň – raňajky, presun do  Greenwichského kráľov-
ského parku, možnosť návštevy Národného námorného 
múzea, či Kráľovského observatória Greenwich, kde možno 
nájsť nultý poludník, od ktorého sa odpočítavajú zemepis-
né dĺžky. Návrat do hotela, vyzdvihnutie batožiny a transfer 
na letisko. Odlet z Londýna. 

Londýn aj pre deti 

4 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Termíny 
4 dni/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

Cena za dieťa do 15 
rokov na prístelke

05.07. - 08.07. 585 565 545
15.07. - 18.07. 585 565 545
17.08. - 20.08. 585 565 545

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/velka-britania/londyn-pre-deti-letecky

