
 

 CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. 
Obrovského 402/11, Chodov, 
141 00 Praha 4 

tel.: 465 526 000, 603 584 851 

e-mail: usti@ckkalousek.cz 
POZOR NOVÉ ČÍSLO ÚČTU 
č. účtu: 286 195 498 / 0300 

 
Provozovna: CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s., Komenského 156, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 
(dále jen CK) a 
Objednávající, kontaktní adresa:  
IČO: 49589792 
 

  

 Gymnázium, Šumperk,  
Masarykovo náměstí 8 
Masarykovo náměstí 8 
787 01 Šumperk 

 
 (dále jen zákazník) 
uzavřeli dle zákona 159/1999 Sb. a zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) 

SMLOUVA O ZÁJEZDU / POTVRZENÍ O ZÁJEZDU číslo 46241  
Platbu lze uskutečnit buď hotově, nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury. 

 
Londýn s návštěvou zámku Windsor a Oxfordu 
Akce/zájezd:  29GB107G-01  
Ubytování od 2. 5. 2019 do 5. 5. 2019, 3 noci.  
  

Odjezd:  01. 05. 2019 BUS Autobus. Připojí se v: Šumperk.  
Návrat:  06. 05. 2019 BUS Autobus. Ukončí v: Šumperk.  

 
 

Cena za osobu: 5 990 Kč. 

 
V ceně je zahrnuto:  
doprava luxusním zájezdovým autobusem (klimatizace, WC, DVD), 2x trajekt přes La Manche, 3x ubytování v anglických 
rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti úpadku, 
služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu na cestu zpět jako dárek.   
 
Počet osob: cca 64 (60 platících studentů + 4x pedagogický doprovod ZDARMA). 
 

CENA CELKEM: 359 400 Kč. 
 
ÚHRADY:  
1. záloha 180 000 Kč, viz FA 1804261, ostatní dle vystavených faktur.  

 
Program zájezdu LONDÝN S NÁVŠTĚVOU ZÁMKU WINDSOR A OXFORDU: 
 

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu Calais, trajekt 
z Calais do Doveru. 
 

2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka města - Tower Bridge, návštěva Tower of London, HMS Belfast, City Hall, 
Golden Hind, Shakespeares Globe, Tate Modern, Millenium Bridge, St. Paul's Cathedral. Následuje přejezd na místo 
setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře. 
 

3. den: snídaně v rodinách, snídaně v rodinách. Celodenní výlet do městečka Windsor – návštěva 2. největšího 
obývaného hradu na světě, který je zároveň venkovským sídlem královny Alžběty II. a Eton, kde se nachází slavná škola 
Eton College. Odpoledne návštěva univerzitního města Oxford se známou Christ Church College – místo, kde se 
natáčely filmy o Harry Potterovi. Návrat na ubytování, večeře. 
 

4. den: snídaně v rodinách, celodenní prohlídka Londýna - Trafalgar Square s možností návštěvy National Gallery 
(zdarma), Whitehall, Westminster Abbey, Houses of Parlaiment, Buckingham Palace, Horse Guards. Návrat na 
ubytování, večeře. 
 

5. den: snídaně v rodinách, celodenní pěší prohlídka Londýna – Charing Cross - nástupiště 9 a 3/4, Covent Garden, 
Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), dle zájmu jízda na London Eye + 4D 
kino. Přejezd lodí nebo metrem na Greenwich - procházka parkem ke Královské observatoři a Nultému poledníku. 
Přejezd metrem k O2 areně, navečer odjezd do Doveru, trajekt do přístavu v Callais. 
 

6. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa. 
 

Program je orientační, posloupnost jednotlivých prohlídek může být upravena průvodcem.  
 



 
Zákazník svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že obdržel Všeobecné smluvní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu a katalog 
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s., jsou mu známy údaje ve Všeobecných smluvních podmínkách a katalogu a souhlasí s nimi, a to i jménem všech 
uvedených osob, které ho k uzavření smlouvy zmocnily. Byl seznámen s tím, že veškerá korespondence bude prováděna se zákazníkem číslo 1. 
Zákazník bere na vědomí, že cestovní pojištění není povinným příplatkem a nesjednáním pojištění přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod 
vzniklých v souvislosti se zájezdem. Doporučujeme klientům zakoupit komplexní cestovní pojištění prostřednictvím CK nebo individuálně. 
Vymezení zájezdu vč. charakteristiky ubytování, informace o dalších službách, stravování, dopravě a trase zájezdu viz katalog nebo 
www.ckkalousek.cz.  
Limity pro zavazadla - při přepravě autobusovou dopravou je povoleno vzít si zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg/osoba + příruční zavazadlo o 
max. hmotnosti 5 kg. Nadlimitní zavazadlo bude vyloučeno z přepravy, případně bude přepraveno za poplatek 500 Kč/zavazadlo. 
Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách a zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi naleznete na www.mzv.cz. Ke sdělování 
aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu slouží příslušný zastupitelský úřad. 
 
Podpisem této Smlouvy o zájezdu vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů mých i osobních údajů dalších spolucestujících (uvedených na 
této Smlouvě o zájezdu) v souladu s nařízením Evropské unie o nakládání s osobními údaji GDPR. Kompletní informace o zpracování osobních 
údajů, účelech a dobách zpracování a poučení o právech najdete na www.ckkalousek.cz. 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................  ........................................................................... 

datum a podpis zákazníka  jméno a podpis oprávněného zástupce 
  Hana Svobodová dne: 2.4.2019 09:54 
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