
 

 

 

 

 
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy pořádají ve spolupráci se 

zaměstnavatelem SŽDC, ČD, ČDC pro zaměstnance a rodinné 
příslušníky    

 
Kulturní vzdělávací akci 

Za historií královských rodů v Anglii  
aneb  

svět čar a kouzel 
 

Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 
     

Termín:  27. dubna – 1. května 2017 

 

Přihlášky: Příjem přihlášek od 29. 3. 2017 do 31. 3. 2017, sekretariát tel. 9722 41 366.  

Při přihlášení nutno nahlásit číslo OP či cestovního pasu, trvalé bydliště, datum 

narození, osobní číslo zaměstnance, mobilní telefon a e-mail. 

 

Účastnický popl., 3480 Kč – účastník (poplatek je použit na snížení výdajů z prostředků C-FKSP) 

 

Poplatek je nutno uhradit bezhotovostně do 3 dnů od přihlášení na bankovní účet 

SOSaD 43-2207550287/0100. Do zprávy pro příjemce nutno uvést: příjmení a 

Anglie. V případě neuhrazení účastnického poplatku v daném termínu, bude 

účastník automaticky z akce vyřazen a místo bude nabídnuto náhradníkům.  

 

Doprava: Autobus 

 

Maximální počet: 42 účastníků  

 

Organizátor: ZO SOSaD Děčín 

  

Místo konání: Londýn 

 

Podmínky účasti: Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních 

a kulturních akcí hrazených z prostředků C-FKSP SŽDC a SF ČD, ČD Cargo 
                                    
Náklady na akci:      Celkem 8 480 Kč/účastníka, částka ve výši 5.000 Kč za účastníka bude hrazeno  

z prostředků C-FKSP a SF  

  

Z nákladů na akci:   Bude hrazeno ubytování, snídaně, večeře, doprava, vstup studii Warner Bross. 

                                   Nehrazeno:  vstup do pevnosti Tower, hradu Windsor cca.50 liber 



 

 

Pojištění: Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové a cestovní 

pojištění na vlastní náklady individuálně. 

  

Ubytování:  Hotel, 2lůžkové pokoje, polopenze, rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel. 

 

 

 

Propozice: 

 
 

1.den – odjezd z ČR Děčín 14:00 hod. od vlakové nádraží, do Velké Británie.  

 

2.den – v ranních hodinách příjezd do Londýna, prohlídka Greenwich observatoře. Prohlídka Tower Bridge, 

pevnosti Tower, kde jsou korunovační klenoty, Big Ben, Houses od Parliament a další. Odpoledne možnost 

návštěvy např. muzea voskových figur Madame Tussauds, ubytování v hotelu Copthorne Hotel Slough Windsor 

nedaleko města Windsor na periferii tzv. velkého Londýna, večeře  

 

3. den  - po snídani odjezd do městečka Leavesden, kde jsou filmová studia Warner Bros s ateliéry, kde se natáčely 

filmy o Harry Potterovi. Zdejší zábavní tématický filmový park nabízí spoustu atrakcí nejen pro milovníky příběhů 

o tomto kouzelnickém učni. Odpoledne odjezd do romantického městečka Windsor, kde navštívíte hrad Windsor – 

tradiční rodové sídlo britské královské rodiny, možnost nákupů v některém shopping centru na periferii Londýna, 

v podvečer návrat do hotelu, večeře  

 

4. den – snídaně, celodenní pobyt v Londýně – program s průvodcem - návštěva některé z četných muzeí, kde je 

vstup zdarma (National Gallery, British Muzeum, Námořní muzeum a řada dalších), doporučujeme i návštěvu 

moderního Londýna, náměstí Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, čínskou čtvrť a spoustu dalších zajímavostí 

Londýna, s průvodcem můžete sledovat střídání královské gardy před Buckinghamským palácem nebo na 

Trafalgarském náměstí navštívit některé z muzeí, v podvečer odjezd zpět do ČR 

  

5. den – návrat v dopoledních hodinách 

 

DOPORUČUJEME 70 -100 LIBER  

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 

 

 

 

 

 

 


