
   

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o ji-

ných zemích.                                       Aldous Huxley (1894-1963)                                                                                                                                                                              

  

  

     Díky dětským říkánkám a písničkám vstřebáváme Londýn ještě předtím, 

než víme, že existuje. První příjezd do Londýna může vyvolat pocit, že se 

vracíme domů, takové dejávu. Jsou tu dvoupatrové červené autobusy, bobíci 

a Beefeaters, Westminster Abbey (Westminsterské opatství),  které   se   snáze  

vynořuje  z paměti, než z ranní mlhy, a věž Big Benu, deroucí se z mlžného oparu, 

až si musíme myslet, že se rozezní všechny zvony. 

 Londýn není výstřední. Město královny a Sex pistols, Paddington Bear a daňových 

bouří bojuje o vaši pozornost. Londýn není ani park ani muzeum, přestože každý 

můžete celý svůj čas strávit chozením od jednoho k druhému. Je bojující městský 

lenoch s dopravními zmatky, pornoshopy a úžasně mezinárodní populací. Přestože 

město už není tím bezkonkurenčním světovým hlavním městem jako v minulém sto-

letí, kritika se přežene přes kamenný Londýn jako březnový déšť. Zdravíme mo-

numenty anglicky mluvícího světa – Buckinghamský palác, katedrálu svatého Pavla, 

Chaucerův hrob. A pak skočíme do energie současného Londýna se světovým diva-

dlem, mezinárodní kuchyní, pankáči a těmi ostatními…“  

         Průvodce Let‘s Go - Evropa 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

     

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem LONDÝN, 

A TAKÉ BRUSEL 
                                          

              16.-.20.června 2018 

 

 

 

 
 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

      sraz účastníků – odjezd    
    v sobotu 16.června 2018 v 0.01 minutu po půlnoci v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Helio-

dora Píky. 

 

 

    program akce   
 

       1.den – sobota 16.června 2018: z České Lípy pojedeme přes Děčín a po dálnici kolem Drážďan, Chemnitzu, Erfurtu, 

Eisenachu a Kolína nad Rýnem na hranice s Belgii poblíž Cách (Aachen)., dopoledne průjezd okolo Genku a kolem 

11.hodiny příjezd do BRUSELU. Po příjezdu prohlídka histo-

rického centra města (mj. náměstí Grand Place, Královský 

palác, symbol Bruselu - "čůrající panáček", v podvečer pře-

jezd k Atomiu, dějišti světové výstavy EXPO 1958 a k mo-

dernímu centru Evropské unie, poté přesun do hotelu., uby-

tování, nocleh.,  
       2.den – neděle 17.června 2018: snídaně v hotelu a poté 

přejezd do Francie, před polednem nalodění v Dunkerque na 

trajekt a plavba přes kanál LA MANCHE do Doveru. Před 

připlutím  trajektu do přístavu možnost sledování jedinečné 

krajinné scenérie – BÍLÝCH ÚTESŮ DOVERSKÝCH. Po 

imigračním odbavení 2-hodinový přejezd do LONDÝNA. Po 

příjezdu (cca v 16.00 hodin) možnost návštěvy hradu Tower a poté prohlídka nejznámějšího z londýnských mostů přes Temži 

-   Tower Bridge. Ubytování v hotelu a večer procházka po SoHo 

s možností levnější večeře. Nocleh., 

       3.den - pondělí 18.června 2018: po snídani zahájíme prohlídku 

centra LONDÝNA a jeho nejvýznamnějších dominat.  

Od Parlamentu a Big  Benu dojdete nejprve k Westminsterskému 

opatství a pak po Downing Street (v domě č.10 sídlo ministerského 

předsedy vlády) na Trafalgarské  náměstí, kde mj. sídlí Národní 

galerie. Odpoledne budete mít možnost tuto galerii navštívit nebo 

k prohlídce zvolit třeba Britské muzeum (obě instituce jsou zdar-

ma!). Pondělní procházku Londýnem zakončíme na Piccadely Cir-

cus, jednom z nejrušnějších náměstí v britské metropoli. V podvečer 

návrat na hotel, krátký odpočinek a okolo 19.té hodiny cesta do 

divadla Novello Theatre, které od 19.45 hodin uvádí muzi-

kál Mamma Mia. Pokud jste si včas objednali vstupenku, 

strávíte večer právě návštěvou tohoto kulturního představe-

ní. Po skončení návrat na hotel a nocleh.,   
       4.den - úterý 19.června 2018: snídaně v hotelu, poté se vy-

dáme do WINDSORU (možnost prohlídky Královského zámku i 

historického centra městečka) a 

kolem poledne návrat do 

LONDÝNA. Nejprve zastávka 

s možností návštěvy muzeu 

voskových figurín – Museum 

Madame Tussauds., odpolední 

prohlídku města začneme ve čtvrti City of London, kde sídlí ty nejvýznamnější ban-

ky, pojišťovny a věhlasné firmy, při procházce dojdeme ke katedrále svatého Pavla, 

budeme-li mít štěstí zhlédneme u Buckinghemského paláce (sídlo královny) střídání 

stráží a odpočineme si v Hyde Parku... Před odjezdem z Londýna se můžete ještě 

z London Eye podívat na město a řeku z výšky… Kolem 21.té hodiny odjezd a pře-

jezd do Doveru, odkud minutu před půlnocí odplujeme trajektem přes kanál La Man-

che do francouzského Dunkerque… 

       5.den - středa 20.června 2018: cca ve 3.00 hodiny středoevropského času připlutí na 

pevninu a noční, ranní a dopolední přejezd kolem Bruselu, Kolína nad Rýnem, Eisenach a 

Drážďan do Česka. Předpokládaný příjezd do České Lípy v 15.00 hodin. 

 

 

   cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas nebo platnou ID kartu (občanský průkaz). 

Víza do Velké Británie nejsou třeba.    

 

 



      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v Bruselu i v Londýně v penzionech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových, 

příp. 3-lůžkových pokojích, vybavených toaletou a sprchou.   

Každý den po noclehu máme zajištěny snídaně. Bude se jednat o jednoduchou snídani západního typu (chléb, 

džem, sýr nebo vejce a káva).  

Po celé zemi lze ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení  známých mezinárod-

ních řetězců. Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale Angličané nakupují vodu v obchodech. V restauracích 

se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčtovaná částka vět-

šinou nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné 

nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      čas 
   V celé Anglii v daném období platí tzv. Daylight Saving Time. Oproti ČR je v Anglii celoročně o hodinu mé-

ně. Hodiny před polednem se označují a.m., hodiny po poledni se označují p.m. – např. 6.00 p.m. = 18.00 hodin. 
 

    jazyk                                

   Úředním jazykem v celé Velké Británii je samozřejmě angličtina. 
 

    lékařská péče, pojištění 
Lékařská péče je dostupná a kvalitní.  

Doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i 

dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský předpis na ně.  
 

      jaké bude počasí? 
V Londýně budou teploty okolo 25 stupňů C. 
 

    oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejmé-

ně syntetických tkanin. Pro delší procházky po městech je důle-

žitá pevná obuv. Vhodný je i ochranný oděv proti dešti a dobré 

je vzít s sebou také krátké kalhoty a lehčí oblečení. Důležité 

jsou sluneční brýle a ochrana hlavy (kšiltovka nebo šátek)! 
 

      měna, doporučené kapesné  
  Měnovou jednotkou Anglie je libra sterlingů  (GBP), v Belgii 

euro. Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových měn 

lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou 

ve všech navštívených místech. Bylo by dobré vyměnit britské 

libry přímo v našich bankách, což dnes není problém. Přijímají 

se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současné 

kurzy:  1,-GBP = cca 30.- CZK, 1.-EUR = cca 26.-CZK.  

Banky v Londýně jsou otevřeny vesměs 09.30-15.30 h.  

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu, a 

které doporučujeme zakoupit (nejdůležitější označujeme *): 
 

 Londýn – Muzeum Madame Tussauds *                                           

                                              -   32,50 GBP        

      -Katedrála sv.Pavla  *     -    9,-- GBP 

      - Tower  *                        -  15,50 GBP  

     - Tower Bridge (vč.muzea) -  9,-- GBP     

      - Britské muzeum  *        -   zdarma 

      - Národní galerie  *         -   zdarma 

      - HMS Belfast                  -    8,-- GBP 

      - Westminster Abbey *    -    9,50 GBP 

 

Celkem Vám doporučujeme cca 65,-GBP vstupenky, cca 25,-GBP na stravu (prům.cena oběda nebo večeře je 

cca  9,-GBP), káva 1,20 až 2,50 GBP, coca-cola od 0,50 GBP, balená voda v prodejně od 0,50 GBP, sendvič na 

ulici 1,50 až 2,50 GBP, pizza na ulici cca 2,50 GBP, tradiční „fisch and chips“ – ryba s hranolky  podávaná do 

ruky na ulici 3,50 až 5,-GBP, menu u Mc Donalds cca 3,70 GBP. Pohlednici zakoupíte za  0,10  až 0,40 GBP 

nebo 0,30 až 0,60 €, známku do CZ za 0,40 GBP.                                                                            

Další suvenýry dle Vašeho uvážení.   
 



      elektřina  

    Do sítě je dodáván proud o napětí 240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Systém  zásuvek  se v Anglii liší od 

většiny evropských zemí, doporučujeme proto vzít z domova vhodný adaptér. 

 

      bezpečnost 
   V celém Londýně je  bezpečno, přesto se snažte vyvarovat některých skutečností:  nezacházejte na opuštěná 

místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoa-

paráty apod.  Britská policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. 
 

      telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány 

a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení z Anglie do České 

republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je 

od 08.30 do 16.30 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin 

v sobotu. Hlavní pošta v Londýně má sídlo na Trafalgar Square, 

otevřena po-so 08.00-20.00 hodin, v neděli 10.00-17.00 hodin.   
 

 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii: 

26, Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, telefon: 

0044171-2431115, 2437901, 2437900  

 

     doprava do Anglie, zavazadla      
Přeprava po celou dobu bude v klimatizovaném mikrobusu. 

Zavazadla nejsou omezena. 

Nedoporučuji skořepinové kufry, jsou nevhodné a snadno poškoditel-

né. Za případné poškození při vykládání zavazadel nepřebírám zodpo-

vědnost! Děkuji za pochopení. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 

 

 


