
 
GR SOSaD VE SPOLUPRÁCI S ZO  SOSaD  CHEB A ZAMĚSTNAVATELI 

POŘÁDÁ 2.5. - 6. 5. 2013 AUTOBUSOVÝ  
 

ZÁJEZD DO LONDÝNA  
 
CENA ZÁJEZDU PRO ÚČASTNÍKY JE  4 050 Kč 
  
Přihlášky přijímá sekretariát SOSaD na tel. 97 22 41 366, platba zájezdu bude probíhat bezhotovostně 
převodem na účet SOSaD 43-2207550287/0100, platbu nutné provést do 14 dní od přihlášení, přihlášky 
se přijímají do 12:00 hod. 25. 2. 2013. Při přihlášení je nutno uvést: jméno a příjmení, datum narození, 
bydliště, č. pasu a kontakt na kterém Vás 100% zastihneme nebo budeme moci nechat zprávu.  
 
PROPOZICE: 
1. den    odjezd kolem 22. hodiny z Chebu před nádražím 
2. den    ráno kolem 8. hodiny přejezd Eurotunelem do Folkestone 

- návštěva starobylého města Canterbury a ojedinělé katedrály 
- dojezd do Londýna, oblast Greenwich ( park, královská observatoř, nultý 

poledník, procházka k nábžeží, cliper Cuty sark ) 
- Wolwich – technická záležitost ( protipovodňové bariéry na Temži) 
- přejezd na nocleh ( poblíž letiště Heatrow )  

3.den  -    prohlídka královského sídla Windsor 
- katedrála St. Paul 
- Tower 
- Procházka přes Tower bridge a po nábřeží čtvrtí Docklands ( dřívější přístav a 

doky) k mostu Milénia 
- návrat na ubytování 

4. den -    celodenní prohlídka včetně volného času v centrální části Londýna - Trafalgárské 
náměstí, třída Whitehall s řadou význačných   budov, St. James´s Park a palác, 
Geenpark, Buckinghamský palác, Westminsterská katedrála, Westminster Abaye, 
Parlament, Big Ben, Downing  street ( sídlo ministerského předsed), zbytek odpoledne 
osobní  volno s možností návštěvy obchodů  

                  večer odjezd do Folkestone, Eurotunelem na pevninu 
5. den   příjezd ráno přibližně v 9 hod. 
 
 
Cena zahrnuje: 
Dopravu lux. busem (WC, DVD, klimatizace, bar, 2 x ubytování  ***hotelu, 2 x polopenze (anglické 
snídaně), přepravu Eurotunelem, průvodce, zákonné poj. CK proti úpadku 
 
Nejsou možné tří a vícelůžkové pokoje. 
 
Doporučená částka na vstupné: 35,- GBP 
 
V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění !! 
Doprava do Chebu: z Ústí n/L – R 616 odjezd v 18.48 hod 
             z Prahy – R 764 odjezd v 18.15 hod 
 
 
 
!! PŘI NENAPLNĚNÍ KAPACITY AUTOBUSU SE ZÁJEZD  NEUSKUTE ČNÍ !! 


