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S HARRY POTTEREM
NAPŘÍČ VELKOU BRITÁNIÍ
program č. VB10

termín: 8denní, dle přání klienta a kapacitních 
možností

1. den - v ranních, případně dopoledních hodinách 
odjezd od školy, přejezd přes Německo a Francii
2. den - příjezd do přístavu Calais, přejezd trajek-
tem či Eurotunnelem přes kanál La Manche,  celo-
denní program v LONDÝNĚ:  pěší okruh - Hou-
ses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, China Town, Leices-
ter Square, vystoupení kejklířů na Covent Gar-
den, zastávka u Australia House (banka skřetů 
Gringottových), přejezd metrem k Regent’s Parku
k návštěvě London ZOO (kterou Harry také ve fil-
mu navštívil), odjezd na  ubytování 
3. den - odjezd do OXFORDU: procházka his-
torickým centrem, návštěva Christ Church 
College (ve zdejší jídelně byly natáčeny mnohé 
scény), Bodleian Library (poskytla své interi-
éry knihovně v Bradavicích), návštěva některé-
ho z muzeí  (Ashmolean Museum, Pitt Rivers 
Museum, Museum of Natural History), noční 
přejezd do Skotska
4. den - program v EDINBURGHU - Holyrood 
Park, budova parlamentu, procházka po hlavní 
třídě Royal Mile, návštěva Edinburgh Castle, pře-
jezd busem do přístavu Leith k návštěvě královské 
jachty Royal Yacht Britannia (jedna z nejoblíbe-
nějších turistických atrakcí ve Skotsku), ubytování 
5. den - výlet do NP Loch Lomond a pohoří High-
lands - zastávka v malebné vesničce LUSS ležící-
ho na břehu jezera LOCH LOMOND, 
plavba lodí po jezeře, odjezd do pod-
horského městečka FORT WILLIAM
s vyhlídkou na nejvyšší horu Velké Britá-
nie BEN NEVIS, vláčkem přes GLEN-
FINNAN VIADUCT (viadukt, přes kte-
rý míří vlak do Bradavic), průjezd údolím 
GLENCOE, návrat na ubytování
6. den - návštěva ALNWICK CASTLE (ex-
teriérové scény v Bradavicích), odjezd do DUR-
HAMU - návštěva katedrály (interiér bradavické 
školy), zastávka v kouzelném přímořském měs-
tečku WHITBY s nedalekým nádražím GOATH-
LAND (konečná stanice Bradavického expresu), 
odjezd na ubytování

Cena zájezdu zahrnuje:
 dopravu zahraničním autobusem (WC, klimatizace, DVD, teplý a studený
 bufet)
 přistavení autobusu na školou určené místo (platí pro kolektivy min.
 13 platících)
 přepravu přes kanál La Manche (obousměrně trajekt, nebo Eurotunnel -
 dle domluvy klienta s CK a dle kapacitních možností)
 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový
 balíček, večeře)
 dopravu studentů na místo srazu hostitelskou rodinou
 2x ubytování v hotelu F1 či hostelu se snídaní (vícelůžkové pokoje)
 služby průvodce
 mapy, informační materiály a kvízy k navštíveným místům
 1 + 1 bezplatné místo pro pedagoga na každých 13 platících studentů
 zákonné pojištění proti úpadku CK
 komplexní cestovní pojištění obsahující pojištění léčebných výloh (poj.
 limit 2,5 mil. Kč), zavazadel, odpovědnosti za škodu a storna zájezdu

K ceně zájezdu je třeba počítat s případným vstupným (podrobný aktuální 
rozpis zašleme).

7. den - odjezd do filmových studií War-
ner Bros - v rámci MAKING OF HARRY 
POTTER TOUR nahlédneme do záku-
lisí natáčení celé série, odjezd vlakem
do LONDÝNA - návštěva muzea voskových 
figurín Madame Tussauds (mj. se setkáme 

s představiteli Harryho a Hermiony), mož-
nost nákupů na světoznámé Oxford Street, 

focení u nástupiště 9 a 3/4 na nádraží King’s 
Cross, večerní plavba lodí po Temži na Gree-
nwich, odjezd zpět do ČR
8. den - ve večerních hodinách návrat zpět na 

místo odjezdu
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