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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Podmínky: s uzavřením cestovní smlouvy požadujeme 
úhradu 50 % ceny zájezdu. Přihlášky se přijímají  
do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo 
postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit 
náklady za změnu. Při zrušení zájezdu do 22. 1. 2023 
požadujeme odstupné ve výši 50 % ceny zájezdu,  
od 23. 1. 2023 činí odstupné 90 % ceny zájezdu.  Pokyny 
k zájezdu účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. 
Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud  

se nepřihlásí min. počet 10 účastníků do 23. 1. 2023.  
V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné 
výši. Přihlásit se je možné písemně emailem. Pro cestu  
je vyžadován platný cestovní pas.

Termín Cena Odjezdové místo
3. - 5. 3. 2023 letecky 8 600 Kč Praha

3. 3. (pátek) sraz v 9:00 h v odletové hale terminálu 
1 pražského letiště, odlet přímou linkou do Londýna 
-Heathrow, doba letu 2 h 15 min, po příletu transfer  
do hotelu, ubytování, procházka centrem města Hyde 
Park, Buckinghamský palác, Westminster, Downing 
Street, Trafalgarské nám., návštěva Národní galerie 
(otevřeno do 21 h), přes China Town a Piccadilly Cirkus  
a návrat metrem do hotelu
4. 3. (sobota) po snídani návštěva Britského muzea, 
odpoledne plavba po Temži do Greenwich, návštěva 
National Maritime Museum, večer volno 
5. 3. (neděle) po snídani uložení zavazadel v hotelu, 
návštěva Victoria a Albert muzea, prohlídka Battersea, 
odjezd z hotelu na letiště v 16:30 h, přílet do Prahy  
ve 22:50 h
Ubytování: Brunel 3*nebo obdobný v centru města 
u nádraží Paddington; všechny pokoje mají bezplatné 
WiFi, satelitní TV, rychlovarnou konvici pro přípravu čaje 
a kávy, safe a koupelnu s fénem

Stravování: kontinentální bufetová snídaně
Cena zahrnuje: transfer metrem letiště-hotel-letiště, 
ubytování na 2 noci se snídaní, prohlídky dle programu, 
jízdenku MHD, doprovod CK 
Cena nezahrnuje: letenku, obědy a večeře, příplatek  
za jednolůžkový pokoj 1 800 Kč, cestovní pojištění 
UNION A30 Pandemic 210 Kč
Letenka: z důvodu častých změn letů a cen nabízíme 
zprostředkování letenek podle aktuálních podmínek 
dopravců v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu jako 
samostatnou službu; zpáteční letenka British Airways 
Praha – Londýn/Heathrow včetně 2 palubních zavazadel 
(kabelka a kufr o max. rozměrech 56 x 45 x 25 cm  
do 23 kg) od 2 900 Kč, odbavené zavazadlo do 23 kg  
za 700 Kč
Cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahra- 
ničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, 
úrazové pojištění, pojištění zrušení objednaných služeb 
(storno zájezdu do 80 % ceny z důvodu akutního 

onemocnění, hospitalizace či karantény), náklady 
na karanténu v zahraničí a přepravu domů, pojištění 
nákladů na technickou pomoc při záchranné akci, 
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

Poklady londýnských muzeí
3-denní letecký zájezd 
3. - 5. 3. 2023


