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▶ Jedeme do Londýna
Do Londýna se v současnosti nejrychleji, nejpohodlněji a
často také nejlevněji dostanete letadlem. Z Prahy do
Londýna a zpět létá v současnosti jedna z největších
nízkonákladových společností na světě Easyjet.com
(www.easyjet.com), do několika dalších anglických měst
létají z Prahy další nízkonákladovky (www.bmibaby.com,
www.jet2.com, www.flyglobespan.com).
Z Brna a Bratislavy se do Londýna dostanete s britskou
nízkonákladovou společností Ryanair (www.ryanair.com).
Obchodní politika všech těchto leteckých společností je
postavena na základním pravidlu: čím dříve si letenku
koupíte tím méně za ní zaplatíte, čím méně atraktivní doba
odletu, tím levnější letenka. S Easyjet se tak při včasné
koupi letenky a mimo sezónu můžete dostat z Prahy do
Londýna již za 200 Kč. Těch letů ale není hodně, spíše
počítejte s cenou kolem 1 000 Kč při včasné koupi letenky.
Je ale třeba také řící, že pokud si letenku objednáte s
dostatečným předstihem a jedná se o neatraktivní čas odletu
a navíc letiště Stansted se také s
ČSA (www.csa.cz)
dostanete do
Nezapomeňte, že
Londýna za cenu lehce přesahující
k ceně letenky
hranici 1 000 Kč. Nezapomeňte, že k
musíte přičíst
ceně letenky musíte připočíst letištní
letištní poplatky,
poplatky, které jsou asi 3 000 Kč.
které činí asi
3 000 Kč.

Do Velké Británie se dostanete
také autobusem. Z Brna přes Prahu
jezdí do Londýna pravidelná autobusová linka Eurolines
(www.eurolines.cz), doba jízdy z Prahy je cca 20 hod. Také
autobusové společnosti převzaly poslední dobou obchodní
politiku nízkonákladových leteckých společností. V praxi to
znamená, že čím dříve si koupíte jízdenku, tím méně
zaplatíte. Cena jízdenky závisí také na poptávce. Cena
nejlevnejší jízdenky z Prahy do Londýna se pohybuje kolem
1 000 Kč, což zhruba odpovídá cenám nejlevnějším letenek.
Letadlo nebo autobus? Věčný problém. Když si to
zjednodušíme: jízda autobusem je vhodnější pro ty, kteří
3

neví, kdy se budou vracet zpět domů. Koupě zpáteční open
jízdenky na autobus bude levnější než cena za open letenku.
Navíc u autobusové dopravy odpadají náklady na letištní
poplatky. Na straně druhé cena za jednosměrnou letenku z
Londýna do Prahy, pokud jste flexibilní, nemusí být až tak
vysoká.
A nakonec vlak. Popravdě řečeno, jet vlakem do Londýna a
platit obyčejné jízdné si mohou dovolit pouze movití lidé.
Jízda vlakem je totiž podstatně dražší než autobus nebo
letadlo.

▶ Doprava z letiště do centra
Z letiště Heathrow (www.heathrowairport.com) a Gatwick
(www.gatwickairport.com) se do centra Londýna nejrychleji
dostanete
expresním
vlakem
Heathrow
Express
(www.heathrowexpress.com)
a
Gatwick
Express
(www.gatwickexpress.com).Heathrow Express jezdí denně
každých 15 minut od 5-24 hod., jízda trvá asi 15 minut a
vlaky končí na nádraží Paddington Station. Gatwick Express
jezdí také denně cca každých 15 minut od 3.30-1.30 hod.,
vlaky končí na nádraží Victoria
Station a jízda trvá cca 30 minut.
Jízda těmito expresy není ale
Informace o
nejlevnější. Počítejte s cenou kolem
dopravě
13
liber
(leden
2006)
za
v Londýně
jednosměrnou jízdenku. Levněji se
najdete na
stránce
do centra z Heathrow dostanete
www.tfl.gov.uk.
metrem
nebo
autobusem,
z
Gatwicku zase vlakem nebo
autobusem.
Z jednotlivých letišt jezdí do centra na Victoria Station také
autobusy
společnosti
National
Express
(www.nationalexpress.com).
Autobusy jezdí
v
cca
půlhodinových intervalech od 7:00-11.30 hod., jízdné je o
něco nižší než jízdné vlakem ale o něco vyšší než např.
jízdné u soukromých společností jezdících do centra z letiště
Stansted.
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Některé lety z Prahy do Londýna končí na letišti Stansted
(www.stanstedairport.com) asi 80 km severně od Londýna.
Do Londýna jezdí jednou za 15-30 minut Stansted Express
(www.stanstedexpress.com), dále do Londýna jezdí autobusy
National Express (www.nationalexpress.com) a autobusy
několika soukromých firem, které jsou nejlevnější. Tak např.
Terravision Express Shuttle stojí 8,50 liber (leden 2006).
Pokud pojedete do Londýna autobusem Terravision Express
Shuttle přijedete na autobusové nádraží Victoria Coach
Station, které je naproti železničnímu nádraží Victoria
Station.
TIP: Nejlevněji se z letiště Heathrow do centra dostanete metrem.
Pokud budete stejný den cestovat ještě 1-2 po Londýně metrem
nebo autobusem bude pro vás výhodnější koupit si místo jízdenky
Heathrov-centrum jednodenní jízdenku (Day Travelcard) na
městskou dopravu, zóny 1-6.

▶ Cestujeme po Londýně
Ideálním dopravním prostředkem pro cestování po Londýně
je autobus nebo metro. Metro má 12 linek a vlaky jezdí od 524 hod., autobusy jezdí 24 hodin denně.
Londýn je rozdělený do 6 zón. Cestovat můžete na
jednosměrnou jízdenku nebo můžete využít různé druhy
zlevněných jízdenek. Jednosměrná jízdenka na metro pro 2
zóny stojí pro dopělého 3.40 liber (stav leden 2006),
jednodenní slevněná jízdenka (Day Tavelcard) stojí pro 2
zóny stojí 6.20 liber, jízdenka platná po 9.30 v pondělí až
pátek a celý den v so a ne stojí 4.90 liber. Z uvedeného
vyplývá, že pokud pojedete metrem nebo busem minimálně
2x denně vyplatí se vám koupit Day Travelcard.
Kromě jednodenní jízdenky existují pro turisty také třidenní
jízdenky. Pokud hodláte zůstat v Londýně delší dobu měli
byste zvážit koupi některého druhu ze zlevněných jízdenek
určených pro obyvatele Londýna. Tyto jízdenky se nazývají
Oyster Cards a je jich několik druhů.
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Brožuru Fares and Tickets s
podrobným popisem všech možných
karet a slev najdete na adrese
www.tfl.gov.uk/tfl/farestickets/2006/downloads/tfl-fares2006.pdf.

“Kupte si Day
Travekcard, je
výhodnější než
jednotlivé
jízdenky. “

Existují také zlevněné jednodenní
karty pouze na autobus (Bus Pass),
které jsou levnější než Day Travelcard, dále si můžete koupit
tzv. Bus Saver, což je kupon se 6 jízdenkami na autobus.
Zkratka DLR označuje Docklands Light Railway
(www.tfl.gov.uk/dlr) , což je železnice, která jezdí na území
někdejších londýnských doků, které byly před nějakou dobou
asanovány.
Po Londýně se můžete pohybovat také taxíkem. Cena za
jízdné závisí od počtu kilometrů, taxík můžete zastavit na
ulici nebo do něj nasednout na stanovišti, mimimální platba
je cca 2 libry, v noci a o víkendech počítejte s příplatkem ve
výši cca 1 libry.

▶ Kde budeme spát?
Rezervovat si pokoj v Londýně můžete pohodlně z domova
prostřednictvím internetu. Tady je několik internetových
adres,
kde
najdete
nabídku
ubytování:
www.londontown.com,
www.visitlondon.com,
http://uk.hotels.com.
Pokud letíte s Easyjet.com (www.easyjet.com) můžete si
spolu s letenkou objednat také ubytování. Ubytování si
objednat mohou také ti, kteří s Easyjet.com neletí.
Pokud přijedete do Londýna bez zajištěného ubytování a
nechce se vám obíhat jednotlivé hotely, doporučuji obrátit se
na cestovní agentury specializující se na rezervace
ubytování. Najdete je na každém z londýnských letišť a také
na Victoria Station a v dalších informačních kancelářích.
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Za zprostředkování ubytování se platí poplatek cca 5-7 liber.
Poplatek za zprostředkování na Victoria Station nebo v
centru Londýna je obvykle nižší než poplatek agenturám na
letišti. Ubytování vám zprostředkuje také londýnské
informační centrum Britain and London Visitor Centre na
Regent Street 1 nedaleko centra města nebo jeho pobočky.

▶ Kde budeme jíst?
Londýn je co se týče jídla jedinečné místo. Najdete tady
restaurace se specialitami z celého světa. Kde a co budete
jíst závisí především od tloušťky vaši peněženky. Podívejme
se na několik anglických specialit, které byste měli ochutnat.
Tak na prvním místě jsou to fish and chips, tedy smažená
ryba (většinou treska) s hranolkami. Můžete si je koupit v
obchodech označených nápisem “fish and chips” a jíst je
cestou nebo někde na lavičce v parku. Prodávají se také v
rychloobčerstvovnách (fast food), kde si můžete sednout a
sníst je v sedě. Stylovější je ochutnat je v některé hospodě
(pub).

Roastbeef – jedna z klasických pochoutek britské kuchyně
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Pokud chcete ochutnat některé další speciality anglické
kuchyně, vydejte se do některé hospody. Před téměř každou
z nich jsou tabule lákající návštvníky na pies and mashes,
které jsou další anglickou specialitou. Pod názvem pie se
schovává většinou směs masa vařená spolu se zeleninou,
mash jsou zase mashed potatoes, tedy bramborová kaše.
Vyzkoušejte třeba Shepard´s Pie nebo Steak and Kidney
Pie. Šťavnatý roastbeef je další specialitou anglické
kuchyně, to snad ale každý zná.
S historii anglické kuchyně a s tradičními recepty se můžete
seznámit na stránce www.recipes4us.co.uk – sekce
England.

▶ Co si prohlédneme?
Jaký je Londýn a co si v něm prohlédnout? Londýn je
bezpochyby zajímavým městem. Jestli hezkým ať posoudí
každý sám. Abyste nebyli z Londýna moc zklamaní vězte, že
byste zde neměli očekávat romantiku Benátek, starých
italských nebo španělských městech a šarm Paříže. Londýn
je Londýn.
Z architektonického pohledu je Londýn městem, kde vedle
sebe najdete gotický kostel a hned vedle něj se tyčící
moderní futuristickou budou ze skla a železa. Co tedy tady
máte očekávat? Především kontrasty. Starou a moderní
architekturu vedle sebe, anglické gentlemany (jichž je již
málo) s klasickým černým oblekem a deštníkem vedle
zahalené arabské ženy nebo Indky v sárí. Londýn je
městem kontrastů.
Pokud byste měli náhodou zájem o organizovanou prohlídku
Londýna, můžete se obrátit na společnost Original London
Sightseeing
Tour
(www.theoriginaltour.com),
která
organizuje 90 minutové prohlídky Londýna. Na místech, kde
autobus zastavuje můžete vystoupit a později nastoupit do
dalšího autobusu.
Další společností organizující prohlídky města dvoupatrovým
autobusem
s výkladem
je
Big Bus Company
8

(www.bigbustours.com). Také tady máte možnost prohlídku
několikrát přerušit. Vstupenka na prohlídku platí 24 hodin.
Informace: Big Bus Visitor Centre, 48 Buckingham Palace
Road.
Společnost The Original London Walks (www.walks.com)
organizuje tématické procházky po Londýně.
Centrum města
Ke klasickým turistickým cílům patří centrum města. V
klasickém turistickém chápání se jedná o trojuhelník, který
tvoří Oxford Street, Regent Street, Shaftesbury Avenue a
Charing Cross Road. Procházka po těchto ulicích a návštěva
náměstí Piccadilly Circus, které všichni znají z pohledů, tvoří
k povinným turistickým rituálům všech návštěvníků Londýna.
Soho
Soho je čtvrť, která se nachází uprostřed hranice vymezené
výše uvedenými ulicemi. Svůj rozkvět zažilo Soho v 60.
letech, kdy se tady soustřeďoval sex-průmysl spolu s
hudebními kluby, orientálními restauracemi a módními
butiky. Ty se nacházely především na Carnaby Street. Až na
pár výjimek se sex salóny ze Soho vytratily, butiky se
změnily na prodejny suvenýrů, orientální restaurace ale
zůstaly a z hudebního průmyslu tady také přežilo několik
hudebních studií. I když v Soho dnes nic moc zajímavého
není, návštěvnící sem přichází pořád. Soho je přece jméno,
které se prodává samo.
China Town
Gerrard Street je hlavní ulicí londýnské Čínské čtvrti.
Nachází se nedaleko Leicester Square a je plná čínských
restaurací, které se nachází také v okolních ulicích. Navštívit
Čínskou čtvrť byste měli večer, kdy se sem schází nejenom
návštěvníci Londýna ale také domácí. Ceny v restauracích
jsou celkem příznivé, dolní hranice menu o třech chodech se
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pohybuje kolem 5-7 liber. Jeden večer svého pobytu v
Londýně byste určitě měli strávit zde.
Leicester Square
Leicester Square je spolu s Trafalgarským náměstím jedním
z hlavních londýnských náměstí. Leicester Square kypí
zejména ve večerních hodinách bujným životem. Důvodem
jsou kina, bary, kluby a restaurace nacházející se na něm a
v jeho okolí. Pokud jste divadelním fanouškem měli byste
vědět, že se zde nachází kiosk, který za poloviční cenu
prodává zbylé vstupenky do londýnských divadel.

Jeden z posledních bordelů v Sohu

Trafalgar Square
Jedno z nejznámějších náměstí v centru Londýna je
pojmenované na počest námořní bitvy u Trafalgar v roce
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1805. Náměstí, oblíbenému místu různých demostrací a
oslav Nového roku, vévodí sloup se sochou admirála
Nelsona. Turisticky přítažlivým objektem je zejména Národní
galerie.

Řečník v Hyde Parku
Hyde Park
Londýn má hodně parků a Hyde Park je jedním z
nejznámějších. Důvodem proč patří k povinným poutním
místům všech návštěvníků je tzv. Speaker´s Corner. Zde se
scházejí a kolemstojícímu obecenstvu své názory přednáší
různí spasitelé lidstva, bojovníci proti všemu a podobní
podivíni. Turista si je rád poslechne, zakroutí hlavou a jde za
další atrakcí, Angličané si jich moc nevšímají a věnují se
svým piknikovým košům, kriketu nebo fotbalu.
Portobello Road Market
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Sobotní dopoledne většina turistů vyráží na blešák. Jedním z
turisticky nejznámějších bleších trhů je trh na Portobello
Road ve čtvrti Notting Hill. V první části ulice Portobello
Road najdete především vetešnictví, prodavače suvenýrů a
kýčů, druhá část je vyhrazená prodejcům zeleniny a
potravin.
London Docklands
Názvem Docklands se označuje území, kde se v minulosti
nacházely doky londýnského přístavu. Celá oblast byla v
průběhu 80. a 90. let revitalizovaná, bylo tady postaveno
několik
obchodních
center,
administrativních
a
rezidenčních
budov. V oblasti Canary Wharf byla
postavená nejvyšší budova Velké
Do všech státem
Británie,
vzniklo
tady
několik
vlastněných
administrativních center a Canary
galerií a muzeí je
Wharf se stalo druhým největším
bezplatný vstup.
bankovním centrem Londýna. Spojení
s centrem Londýna zajišťuje nově
postavená železnice Docklands Light
Railway (DLR).

▶ Co navštívíme?
Londýn je domovem desítek muzeí, galerií a dalších
památek. Některé z nich patří k nejznámějším muzeím a
galeriím světa. Do všech státem vlastněných galerií a muzeí
je bezplatný vstup. Vstup do ostatních se pohybuje v
rozmení od cca 2-14.50 liber. Přesně 14.50 stojí vstup pro
dospělou osobu do jedné z nejznámějších londýnských
památek, kterou je pevnost Tower of London.
British Airways London Eye
Kolosální Oko Londýna – London Eye – je svou výškou 135
metrů čtvrtou nejvyšší konstrukcí britského hlavního města.
Z tohoto ruského kola se skleněnými kabinami pro 25 lidí,
které se otočí jednou za 30 minut, je jedinečný pohled na
Londýn a jeho okolí.
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Adresa: Trafalgar Square Strand WC2N 5DN, otevřeno
středa 10-21, ostatní dny 10-17.30 hod.
Internet: www.ba-londoneye.com
British museum
Britské muzeum založené v roce 1753 patří k nejstarším
muzeím světa. Délka chodeb po všech jeho galeriích činí asi
4 km a zde vystavené exponáty dokumentují dějiny celého
lidstva.
Adresa: Great Russel Street, otevřeno so-stř 10-17.30, čt-pá
10-20.30, vstup volný!
Internet: www.thebritishmuseum.ac.uk
Buckinghamský palác
Sídlo anglické královny a její rodiny se nachází v paláci,
který byl postaven počátkem 18. století. Palác si veřejnost
může prohlédnout pouze zvenku, dále si můžete prohlédnout
Královskou galerii (Queenn´s Gallery) a velice oblíbená je
také výměna královské stráže (Changing of the Guard), která
se koná před palácem každý druhý den v 11.30. Při silném
dešti se výměna stráže nekoná. Nejlepší pohled na výměnu
je z náměstí přímo před palácem, defilé shlédnete také ze
široké ulice The Mall, která vede k paláci.
Museum od London
Exponáty muzea jsou věnovány dějinám a vývoji Londýna.
Adresa: London Wall, otevřeno po-so 10-17.50, ne 12-17.50
hod., vstup volný!
Internet: www.museumoflondon.org.uk
National Gallery
Národní galérie na Trafalgarském náměstí byla založená v
roce 1824 a patří k největším světovým galeriím. Můžete v ní
obdivovat obrazy gotických, renesančních a barokních
mistrů, které jsou řazeny v chronologickém postupu. Dále
tady najdete celou plejádů anglických mistrů jako byli
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Gainsborough, Constable, Turner, Hogarth a přehled
světového malířství končí impresionisty.
Adresa: Trafalgar Square, otevřeno ne-út 10-18, st 10-21,
čt-so 10-18 hod., vstup volný!
Internet: www.nationalgallery.org.uk
National Portrait Gallery
Zajímavá galerie s portréty významných osobností britských
dějin od 15-20 století. K posledním exponátům patří
videoportrét fotbalisty Davida Beckhama.
Adresa: St Martin´s Place, Trafalgar Square, otevřeno po-st
so, ne 10-18, čt, pá 10-21 hod., vstup volný!
Internet: www.npg.org.uk
Tate Britain
K pokladům této galerie vystavující především umění
Britských ostrovů od roku 1500 patří olejomalby W. Turnera.
Adresa: Millbank, otevřeno denně od 10-17.50 hod., vstup
volný!
Internet: www.tate.org.uk
Tate Modern
Tate Modern je galerie moderního umění, která je umístěna
v někdejší elektrárně na londýnskem nábřeží Bankside.
Najdete v ní umění 20 století a obrazy mistrů jakými byli
např. Picasso, Cézanne, Polock, Andy Warhol a mnoho
jiných.
Adresa: Queen's Walk Southwark, otevřeno ne-čt od 10-18,
pá, so, ne od 10-22 hod., vstup volný!
Internet: www.tate.org.uk/modern/default.htm
Victoria and Albert Museum
Muzeum užitého umění shromažďilo více než 4 miliony
exponátů užitého umění z celého světa. Řadí se k předním
světovým muzeím užitého umění.
Adresa: Cromwell Road, otevřeno po, út, čt-ne 10-17.45, st
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10-21.30 hod., vstup volný!
Internet: www.vam.ac.uk

▶ Co se děje v Londýně?
Co se v Londýně děje zjistíte z novin. Pokud nechcete
investovat do novin peníze, budou vám muset vystačit
noviny Metro, které najdete v pondělí až pátek v metru - jsou
zdarma.
Informace o kulturních pořadech, filmech, výstavách,
koncertech a pod. najdete dále v specializovaném časopisu
Time Out (www.timeout.co.uk), čtvrteční příloha novin
Evening Standard (www.thisislondon.co.uk), která se nazývá
MetroLife přináší také informace o kulturních pořadech.
Dalším zdrojem informací může být sobotní příloha novin
The Guardian (www.guardian.co.uk) nazývaná The Guide.

▶ Důležité adresy
 Velvyslanectví
Embassy of the Czech Republic, 26, Kensington Palace
Gardens, London W8 4QY, tel. 004420/72431115,
sekretariát 72437902, 72437910.
 Národní turistický úřad
British Tourist Authority, Thames Tower, Black's Road,
London W6 9EL, tel. 0044 (0)20 8846 9000, fax:0044 (0)20
8563 0302.
Britain and London Visitor Centre, 1 Regent Street
London SW1Y 4XT, metro Piccadilly Circus, internet:
www.visitbritain.com.

▶ Londýn na internetu
www.visitlondon.com - oficiální domovská stránka Londýna
www.londontown.com - informace, ubytování, památky
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Londýna a okolí
www.thisislondon.co.uk - průvodce po Londýně připravovaný
redakcí deníku Evening Standard
www.london.gov.uk – oficiální stránky radnice
www.tfl.gov.uk/tfl - informace o dopravě v Londýně
www.chinatown-online.co.uk – vše o čínské čtvrti v Londýně
a čínské komunitě ve Velké Británii
www.portobelloonline.com/frames.htm - známý londýnský trh
www.londontown.com – ubytování v Londýně, mapy
Londýna, mapa metra k stažení v PDF
www.viewlondon.co.uk – průvodce Londýnem pro
Londýňany
www.timeout.co.uk – kultura v Londýně
www.a-london-guide.co.uk – průvodce po Londýně, webové
kamery
www.heathrowairport.com – stránky letiště Heathrow
www.gatwickairport.com – stránky letiště Gatwic
www.stanstedairport.com – stránky letiště Stansted

▶ Kolik to bude stát?
Nasledující údaje berte jako údaje orientační. Skutečné
náklady budou zaležet hlavně na termínu cesty, druhu
ubytování a hlavně vašich nárocích. Stačí si dát o několik piv
více a místo fish and chips si omylem či z neznalosti
angličtiny objednat humra a hned se budete pohybovat v
zcela jiných číslech.
LETENKA
Za zpáteční letenku z Prahy
do Londýna zaplatíte při
optimálních podmínkách
kolem 5 000 Kč včetně
letištních poplatků a tax.

AUTOBUS
Zpáteční autobusovou
jízdenku při včasné rezervaci
a koupi pořídíte za cca 2 000
Kč.

Cena: 5 000 Kč

Cena: 2 000 Kč

UBYTOVÁNÍ V HOTELU
Za dvoulůžkový pokoj v
malém, levném ale slušném
hotelů zaplatíte minimálně 4060 liber.

UBYTOVÁNÍ V HOSTELU
Nejlevnější ubytování najdete
v hostelu (mládežnická
ubytovna), počítejte s částkou
kolem 15-20 liber.

Cena: 1 500 Kč

Cena: 750 Kč
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JÍDLO V RESTAURACI
Za jedno jídlo v průměrné ale
levné restauraci zaplatíte od
6-10 liber. Pivo v hospodě
stojí od 2-3 liber, káva kolem
1 libry.

JÍDLO V BUFETECH
V levných samoobslužních
restauracích zaplatíte za hot
dog, sendvič a podobně
kolem 2-3 liber. Fish and
chips stojí 4-5 liber.
Nejlevnější jídlo dostanete v
obchodech, popř. na trhu.

Cena: 1 500 Kč

Cena: 500 Kč

DOPRAVA
Doporučuji koupit si
jednodenní jízdenku Day
Travel Card / Off-Peak, která
platí po-pá od 9:30 hod. a
celý den v so, ne, cena 4,90
liber.

BEZ DOPRAVY
Pokud budete bydlet v centru
obejdete se také bez dopravy.
Počítejte s tím, že váš záběr
poznávání města bude silně
omezen a nohy budou večer
bolet.

Cena: 250 Kč

Cena: 0

MUZEA, GALERIE, KULTURA
Vstup do státních muzeí je
bezplatný, za vstup do
soukromých muzeí zaplatíte v
průměru kolem 6-7 liber.

MUZEA, GALERIE, KULTURA
Vzhledem k tomu, že vstup do
státem vlastněných muzeí je
bezplatný, můžete se
seznámit s vynikajícími
uměleckými díly zcela
zdarma..

Cena: 350 Kč

Cena: 0

PRŮMĚR NA 1 DEN

MINIMUM NA 1 DEN

V ceně není zahrnutá cesta
do Londýna.

V ceně není zahrnutá cesta
do Londýna.

Cena: cca 3 600 Kč

Cena: 1 250 Kč
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz

vydání první březen 2006
text Jozef Petro
fotografie Milena Petrová, Jozef Petro
© petro.cz 2006
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