
Londýn a Harry Potter
Termín: 31. 5. - 4. 6. 2023

Cena: 8 200 Kč  
+

Warner Bros Studio: 1250 Kč (děti do 15-ti let)
 1600 Kč (studenti)

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjíždět budeme od školy v odpoledních hodinách. Během noci projedeme Belgií a brzy ráno
dorazíme do Francie, abychom se přeplavili trajektem do Velké Británie.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
Po  vylodění  v  Doveru  se  vydáme  severozápadním  směrem  do  Londýna,  kde  se  nejprve
projdeme parkem ve čtvrti
Greenwich  kudy prochází  nultý poledník.  Lodí  po řece Temži doplujeme k mostu  Tower
Bridge, kde navštívíme expozici  Tower Bridge Exhibition. Prohlédneme si i londýnský hrad
The Tower. Projdeme se po finančním centru Londýna - oblasti The City.  Uvidíme památník
velkého požáru Londýna, centrální anglickou banku Bank of England i královskou burzu Royal
Exchange a  monumentální  St.  Paul´s  Cathedral.  Během  prohlídky  vystoupáme na  kopuli
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn, a prohlédneme si i  kryptu. Přes
Millennium Bridge přejdeme ke  galerii  Tate  Modern.   Večer  odjedeme na ubytování  do
hostitelských rodin.
3. DEN: WARNER BROS STUDIOS
Po  snídani  navštívíme  filmové  ateliéry  Warner  Bros  Studios,  kde  si  užijeme  jedinečnou
expozici o natáčení filmů o mladém kouzelníkovi. Podíváme se do  Bradavic, projdeme skrz
Zapovězený les a nástupiště 9 a ¾, vyzkoušíme si létání na košťatech a ochutnáme máslový
ležák. Odpoledne navštívíme slavné univerzitní města Oxford nebo  městečko Windsor. Večer
se návrat hostitelských rodin na večeři. 
4. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Po snídani se vydáme do Londýna. Uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní
třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť
Soho aj. obří vyhlídkové kolo London Eye. V podvečer Londýn opustíme. 
5. DEN: NÁVRAT DO ČR
Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách. 

V ceně   JE   zahrnuto:   
✔ 2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy 

(oběd formou balíčku) a dopravy studentů k místu srazu 
✔ doprava zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet) od a ke škole 
✔ přeprava přes kanál La Manche 
✔ komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, 

odpovědnosti, zavazadel a storna 
✔ průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
✔ mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 

V ceně   NENÍ   zahrnuto:   
✗ vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 110 GBP / studenti a 

100 GBP / děti do 15 let) 
✗ vstupné do Warner Bros Studios (1600 Kč / studenti a 1250 Kč / děti do 15 let )

Zajištění  vstupenek  do  studií  Warner  Bros  (Harry  Potter) vyžaduje  jiný  postup,  než  je  obvyklé  u  jiných
památek/atrakcí. Vstupenky pro skupinu je nezbytné kupovat s velkým časovým předstihem a bohužel také rovnou
zaplatit, navíc s tím, že vstupenky jsou  nevratné. Z těchto důvodů jsme nuceni  připočítat cenu vstupenky k  ceně
zájezdu a požadovat od vás její  nevratnou úhradu. V případě odhlášení ze zájezdu tak budeme nuceni účtovat
storno poplatek ve standardní výši podle našich Všeobecných podmínek plus cenu vstupenky. 

Pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat POUZE s CESTOVNÍM PASEM platným 
po celou dobu zájezdu 

Upozornění: S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro 
vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). 
Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na 
případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
Poznámka: cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

Platební kalendář 
– celková cena 8200 Kč + 1250 Kč (vstup do WB Studia je nutno uhradit předem):

do 15. 11. 2022 3250 Kč záloha  
(podrobné informace k přihlášení viz dokument „Londýn 2023 – registrace, 

přihlášení, platby“ od CK) 
a závazná přihláška (p. Bartošová, p. Kozová)

do 31. 1. 2023 3200 Kč

do 14. 4. 2023 3000 Kč 

Tomáš Karel

Tomáš Karel
(podrobné informace k přihlášení na druhé stránce dokumentu)



Školní zájezd do Velké Británie:   Londýn a Harry Potter             

zájezd č.: 23-365
termín: 31. 5. - 4. 6. 2023
škola: ZŠ Vejprnice
cena: 8 200 Kč + vstupenka do filmových studií Warner Bros Studios 1 250 Kč
splatnost: záloha 3 250 Kč do 15. 11. 2022

2. záloha 3 200 Kč do 31.01.2023
doplatek 3 000 Kč do 14.04.2023

Přihlášení na zájezd na adrese:       http://rezervace.protravel.cz     

Registrace:     
 Nejprve je nutné se zaregistrovat (odkaz „Jsi tu poprvé? Zaregistruj se prosím“). 
 Registrovat se musí pouze osoby starší 18 let, to znamená buď zletilí účastníci nebo zákonní zástupci nezletilých

účastníků. 
 Při registraci si zvolíte přihlašovací údaje: přihlašovací jméno je Vaše emailová adresa, heslo libovolné, alespoň 6

znaků dlouhé. 
 Registraci dokončíte prokliknutím potvrzovacího odkazu ve zprávě zaslané na Váš email. 

Přihlášení na zájezd:
 Po přihlášení do systému zadejte číslo zájezdu 23-365 do textového pole a klikněte na „Vyhledat zájezd“. 
 Vyplňte  osobní  a  další  potřebné  údaje  účastníka včetně  všech  alergií  (nutné  pro  ubytování  v hostitelských

rodinách) a potvrďte závazné přihlášení. 
 Na email obdržíte Potvrzení o zájezdu i s rozpisem plateb.

Upozornění: 
Přihláška je závazná a z následného odhlášení mohou vyplývat stornopoplatky. S ohledem na epidemiologickou situaci
může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do jiných zemí a pro návrat zpět do ČR
(např.  očkování  či  testování).  Nesplnění  těchto  podmínek  bohužel  není  možné  následně  uznat  jako  důvod  pro
bezplatné odhlášení ze zájezdu. 

Vstupné do studií Warner Bros 
Prosíme Vás o pochopení, že zajištění vstupenek do studií Warner Bros (Harry Potter) vyžaduje jiný postup, než je 
obvyklé u jiných památek/atrakcí. Vstupenky pro skupinu je nezbytné kupovat s velkým časovým předstihem a 
bohužel také rovnou zaplatit, navíc s tím, že vstupenky jsou nevratné. Z těchto důvodů jsme nuceni připočítat cenu 
vstupenky k ceně zájezdu a požadovat od vás její nevratnou úhradu. V případě odhlášení ze zájezdu tak budeme 
nuceni účtovat storno poplatek ve standardní výši podle našich Všeobecných podmínek plus cenu vstupenky. Na 
druhou stranu tím, že se cena vstupenky připočítává k celkové ceně zájezdu, tak je kryta pojištěním storna ze 
zdravotních důvodů, kdy pojišťovna hradí 80 % stornopoplatku (20% je spoluúčast).

Stornopodmínky:
Není-li  důvodem odstoupení  zákazníka  porušení  povinností CK je  zákazník  povinen zaplatit  CK odstupné ve  výši
účelně vynaložených nákladů CK a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však

a) 10% ceny zájezdu + cena vstupenky (1 250 Kč), pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 45 dnů před datem
uskutečnění zájezdu

b) 30% ceny zájezdu + cena vstupenky (1 250 Kč), pokud dojde ke zrušení účasti mezi 44.-30. dnem před datem
uskutečnění zájezdu

c) 50% ceny zájezdu + cena vstupenky (1 250 Kč), pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-15. dnem před datem
uskutečnění zájezdu

d) 80% ceny zájezdu + cena vstupenky (1 250 Kč), pokud dojde ke zrušení účasti mezi 14.-8. dnem před datem
uskutečnění zájezdu

e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 7 dnech před datem uskutečnění zájezdu.

Děkujeme za Vaši důvěru. Děláme, co je v našich silách, aby se všem na zájezdu líbilo a o každého bylo dobře postaráno.

http://rezervace.protravel.cz/

