
EXKURZIA ANGLICKO a PARÍŽ (8.5.-14.5.2020) 

Vážení rodičia, plánujeme pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka exkurziu do Londýna a Paríža, podľa 

nižšie uvedeného programu. V prípade záujmu Vás prosíme o záväzné prihlásenie žiaka čo 

najskôr. 

V cene 429,-€ je zahrnuté :  doprava klimatizovaným autobusom, 2x prejazd kanálom La Manche 
trajektom, mýto do Paríža, 1x ubytovanie s raňajkami v trôjlôžkových izbách s vlastným príslušenstvom 
v Paríži, miestny sprievodca v Paríži, 3x ubytovanie v 4-8 miestnych mobilhomoch s príslušenstvom v 
Allhallows Leisure Park, 3x raňajky, 3x večera v réžii CK FIFO, slovenský sprievodca počas pobytu na 
území Anglicka 4.- 5. deň, cestovné poistenie D v Union, vrátane storna, palivový príplatok, poplatok za 
vstup busu do Londýna  

 

Termíny záloh sú :   s prihláškou (70€) , 15.2.2020 (200€) , 15.4.2020 (159€) 

1. deň: 
Odchod zo Slovenska v doobedňajších hodinách (cca o 11:00), nonstop tranzit (s bezpečnostnými prestávkami) 
cez Nemecko do Francúzska. 

2. deň: 
Príchod do Paríža ráno okolo 08.00 hod., pešia prehliadka - katedrála Notre Dame, Louvre, Námestie 
Place de la Condorde, Champs Elysee, Víťazný oblúk, Eiffelova veža…, podvečer možnosť plavby po 

Seine. Odchod na ubytovanie do hotela a nocľah. 

3. deň: 
Raňajky, dokončenie prehliadky Paríža, návšteva Montmartre a Sacre Coeur. Cca o 13,00 hod. odchod 

z Paríža do Calais (cesta trva cca 4,5-5 hod.). Večer (cca 18:30) presun trajektom do Anglicka. Príchod na 
ubytovanie do Allhallows cca o 20,00 hod., večera a nocľah. 

4. deň: 
Raňajky, celodenná prehliadka Londýna - Westminsterské opátstvo, Parlament a Big Ben, Downing 
Street, Trafalgar Squares s Národnou galériou a pamätníkom admirála Nelsona, The Mall, St. James Park, 
Buckinghamský palác. Popoludni v prípade záujmu možnosť vyhliadkovej jazdy na London Eye, resp. 
návšteva múzea voskových figurín Mme. Tussaud. Následne večera a nocľah v Allhallows Holiday Park. 

5. deň: 
Po raňajkách pokračovanie prehliadky Londýna - Tower of London, Tower Bridge, Southwark a 
Bankside, Millennium Bridge, Katedrála St. Paul‘s, popoludní voľno na Piccadilly Circus a Oxford 
Street. Večera a nocľah. 

6. deň: 
V odchodový deň po raňajkách sa zastavíme v Canterbury, v mestečku so slávnou katedrálou, kde 
pôsobil anglický biskup Thomas Becket (resp. možnosť úpravy programu so zastávkou v Rochestri, alebo 
Leeds Castle, alebo Dover Castle). Následne odchod na trajekt Dover – Calais, cesta na Slovensko. 

7. deň: 
Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 

Odporúčané vstupy (ceny sú orientačné): 
• Eiffelova veža  - 2. poschodie 8,10 Eur študent 
• Louvre  (študent do 26 r. zdarma) 
• Plavba po Seine 14,- Eur (skupina nad 20 osob 10,- Eur/os.) 

• London Eye 24,- ￡/ 3 -15 r.; 30,- ￡ /nad 15 r. 

• Museum Madame Tussaud's  30,- ￡/ 3 -15 r.; 35,- ￡ /nad 15 r. 

• British Museum, Victoria & Albert Museum, Natural History Museum, Science Museum, National Gallery zdarma. 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 

 

Prihlasujem záväzne svojho syna – dcéru ……………………..........................................……....................................  

trieda.............. na  vzdelávaco-poznávací zájazd  do Londýna a Paríža v termíne 8.-14.5.2020 v cene 429,- €.  

Bydlisko:…………….................….....................................................................................PSČ:………........................ 

rodné číslo................................................číslo pasu (OP):................................................platný do:.......................... 

……………………………                                                                                                          .........………………… 

             dátum                                                                                                                          Podpis zák. zástupcu 



 


