
GALEB, s.r.o. Cestovná kancelária , ocenená 
Rakúskou národnou organizáciou cestovného 
ruchu ÖSTERREICH WERBUNG  cenou 
"BEST OF  "  v organizovaní  

            poznávacích zájazdov do Rakúska. 
 
Vážení klienti ! 
 
Na základe Vašej záväznej  prihlášky  ste sa rozhodli zú-
častniť poznávacieho  zájazdu do LONDÝNA. Vaše rozhod-
nutie je pre nás poctou i záväzkom zároveň. Pred odchodom 
si vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko skutočností , ktoré 
by Vám mali uľahčiť Vašu prípravu na cestu.  
 

 Pred cestou :  
 vybavte si cestovné doklady, skontrolujte si ich plat-

nosť, platný pas, alebo občiansky preukaz do krajín EÚ  
 odchod autobusu: 16.06.2014  pondelok 
 Žiar nad Hronom 9:00 hod. autobusová stanica 

SAD č. 20 
 Banská Štiavnica 9:45 hod. parkovisko BILLA 
 Bratislava  12:15 hod. Ružinov –Štrkovec na 

parkovisku OD BILLA 
 
P r o g r a m :  
1. deň:  odchod v dopoludňajších hodinách, cesta smer 
Bratislava, Linz, Norimberg, Calais. Nočná jazda. 
2. deň:  cesta vlakom popod La Manche. Príchod do Lon-
dýna v ranných, resp. dopoludňajších hodinách, pešia pre-
hliadka časti Westminster: Victoria Embankment, Parla-
ment, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing 
Street, Horse Guards, Admirality Arch, The Mall, St. James 
Palace, Buckingham palace, St. James Park (individuálne), 
Green Park, Picadilly Circus, Soho, Leicester square, indivi-
duálne voľno s možnosťou návštevy lacnejších reštaurácií v 
Soho, British Museum, alebo nákupnej ulice Oxford street. 
Trafalgar square, National a Portrait Galery, príchod na 
ubytovanie. 
3. deň:  raňajky, celodenný výlet autobusom na anglický 
vidiek ( podla výberu max. v okruhu 100 km / 50km tam 50 
km späť/ od Londýna podľa vlastného výberu)  
4.deň: raňajky, pešia prehliadka časti Greenwich: Kráľovská 
hvezdáreň s nultým poludníkom, Flamstead House, Námor-
nícke múzeum, Queen´s House,návšteva obchodného 

centra, autobusom k Prírodovedeckému, Geologickému, Vedec-
kému a technickému, Victoria a Albert múzeám, alebo individuál-
ne voľno (obchodný dom Harrods, Madame Tussauds, Múzeum 
Sherloka Holmsa). Presun autobusom ku County Hall a London 
Eye, individuálne voľno. Pokračovanie autobusom ku St. Paul´s 
Cathedral, večerná panoráma katedrály zvonku, návrat na hotel. 
5. deň: raňajky, metrom k City of London: prehliadka Tower of 
London, Tower Bridge, peši po južnom nábreží Temže ku Sout-
hwark Cathedral, k lodi piráta Francisa Drakea, Shakespearov-
skému divadlu Globe, po Millenium Bridge ku St. Paul´s Cathed-
ral. Odchod autobusom od katedrály do Prahy 
6. deň: príchod v ranných hodinách do hlavného mesta Českej 
republiky Prahy: prehliadka :Národné múzeum, Václavské ná-
mestie, Můstek, Staroměstské námestie, Orloj, Karlov most, 
Kampa, Malá strana, Hradčany. Vo večerných hodinách odchod 
na Slovensko  
7.deň:  22.6.2014 nedeľa príchod v skorých ranných  hodinách 
 
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LONDÝNE 
– ANGLICKO:  ADRESA: 25 Kengsington Palace   
Gardens W8 4 QY London, TEL.: +44 207 3136470 
Mena : platnou menou vo Veľkej Británii je £ /libra/ . Orientačný 
prepočet 1 € = 0,878  £. 
Časový posun:  Vo Veľkej Británii - 1 hod.  
Ubytovanie : Hotel KING SOLOMON ADDRESS: 155-159 GOL-
DERS GREEN ROAD NW11 9BX LONDON 
 
ORIENTAČNÉ VSTUPY  PLATENÉ NA MIESTE (nepovinné, len 
v prípade záujmu):  
Madame  Tussauds £ 25/dospelý, £ 21/dieťa, Westminster  Abbey 
£ 15, London  Eye £15,75 (skupina nad 15 os.), £ 17,50/dosp. nad 
16r., National Gallery zadarmo, British museum zadarmo (niektoré 
časti výstavy platené),  Buckingham palace  The Queen's Gallery  
£8,50 /dosp., £7,50/študent, senior nad 60r. 
The State Rooms £16,50 /dosp., £15/študent, senior nad 60r.,   
Tower of London £17/dosp., £15,30/os. skupina nad 15 os., To-
wer bridge £7/dosp, Greenwich £5/os. 
Cestovné  poistenie  :  
Tí ktorí ste si zaplatili poistenie UNION, ste v poistnej hromadnej 
poistke, ktorú má pri sebe Váš sprievodca / tel. sú uvedené na 
prvej strane cestovných informácií / doporučujeme Vám  v pripade 
poistnej udalosti kontaktovať priamo Vašho delegáta na jeho tel. 
čísle. V prípade že sa stratíte a nemáte pri sebe telefón, kontak-

tujte člena mestskej polície a požiadajte ho o pomoc. Preto 
doporučujeme mať tieto informácie pri sebe nakoľko máte 
v nich uvedené č.t. na sprievodcu !!! 
Žiadame Vás, nahlasujte do zmluvy len to číslo telefónu, 
ktoré budete mať pri sebe v zahraničí .V prípade kolektívu 
nahláste Vaše č.t. vedúcemu zájazdu. Údaj Vášho tele-
fónneho čísla považujte za povinný ! 
 
Informácie o doprave : 
Doprava je zabezpečená LUX BUSOM  zn., Mercedes 
tourisimo, MAN, SCANIA,SETRA s označením CK GALEB. 
Prosíme  klientov ,  aby dodržiavali čistotu a poriadok v 
autobuse . Prosíme nedávať fľaše za sieťky sedadiel, tie 
slúžia na doklady a noviny.Za prípadnú škodu zodpovedá 
ten účastník , ktorý by ju spôsobil a hradí ju v plnej výške. 
Počas jazdy budú technické zastávky. Do nástupného 
miesta si zabezpečuje dopravu účastník sám. Nie je možný 
nástup ani výstup mimo stanovených nástupných miest. 
 Žiadame Vás, aby ste na nástupnom mieste boli naj-
menej 10 min. pred stanoveným odchodom ! 
Dopravná situácia a iné nepredvídané okolnosti môžu mať 
za následok zdržanie sa autobusu po trase na Slovensku. 
Preto nepovažujeme príchod do 20 minút po stanovenom 
čase za meškanie. Zoberte si do autobusu iba potraviny, 
ktoré nepodliehajú skaze. Veľkú batožinu si uložte do ba-
tožinového priestoru autobusu. 
Počas cesty Vás bude sprevádzať  sprievodca GALEB 
s.r.o., CK So svojimi žiadosťami sa obracajte na neho a to 
aj v prípade ak ide o záležitosti patriace do pracovnej nápl-
ne vodičov. 
 
Vážení klienti! 
Prajeme Vám šťastnú cestu a príjemné a pl-
nohodnotné zážitky z prekrásneho Londýna 
a Prahy. 
Kolektív 
GALEB , s.r.o. CESTOVNÁ KANCELÁRIA 


