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VÍKEND V!LOND"N#  
PRO ZA$ÁTE$NÍKY 

Rad!ji si vysv!tleme hned v"úvodu, #e poznat Lond$n za dva dny je asi jako líznout si 
zmrzliny. Jste-li v"Lond$n! poprvé, k"úspo%e &asu a"p%esun' doporu&uju soust%edit se 

na centrum a"inspirovat se m'#ete m$m návrhem itinerá%e.

1 .  d e n
 Snídan% v!restauraci Caravan na Bloomberg Arcade (zvolit m&'ete bu(tíky s!chilli d'emem, 

cizrnové ragú se sázen)mi vejci *i vlo*kovou ka+i s!datlemi a!sezamem)

 Jízda historick)m autobusem Routemaster linky 15 z!ulice Cannon Street nebo místo t(í za-

stávek procházka

 Prohlídka katedrály sv. Pavla

 Krátk) p(esun p(es Tem'i po p%+í lávce Millenium Bridge 

 Galerie Tate Modern vydá na cel) den, ale aspo, do ní str*te nos. Prohlédn%te si Turbine Hall 

a!v!zadní budov% m&'ete vyjet do vyhlídkového 10. patra.

 Procházka po náb(e'í k!tr'i+ti Borough Market a!ob%d v!n%kterém ze stánk&

 Káva v!kavárn% Monmouth Coffee Company nebo v!Grind u!mostu London Bridge

 V)hled na Tower Bridge, nejvy++í budovu The Shard i!pevnost Tower

 Procházka podél (eky kolem radnice City Hall k!Tower Bridge 

 P(iblí'ení autobusem 42 nebo 78 k!uli*ce Brick Lane

 Prohlídka uli*ky Brick Lane s!indick)mi prodejnami, vintage módou i!grafitti v!okolí. Zh(e+it 

*okoládou m&'ete v!obch&dku Dark Sugars.

 Ve*e(e v!Bread and Wine St. John (doporu*uju nakombinovat víc porcí do st(edu stolu)

 Drink v!pr&zkumnickém baru Scout 

2 .  d e n
 Tradi*ní anglická snídan% v!restauraci Hawksmoore Guildhall (po snídani po'ádejte o!n%kte-

r) ze sendvi*& s!sebou, bude se toti' hodit na odpoledne)

 Zastávka v!hotelu Ned a!obhlídnutí p(ízemí s!osmi restauracemi, kde jsou stoly zbudované 

z!bankovních p(epá'ek. I!kdy' nebudete cítit pot(ebu, odsko*te si na toalety u!ob(ího sejfu

 Procházka po Leadenhall Market, co' je stará zast(e+ená uli*ka s!pivnicí Lamb’s!Pub

 Vyhlídka z!mrakodrapu Sky Garden (vstup zdarma, ale nutná rezervace)

 Zastávka v!blízké zahrad% rozbo(eného kostela St. Dunstan in the East Church Garden a!*as 

na sendvi*e, co vlá*íte od rána s!sebou

 Ochutnávka místních ales v!hospod% Walrus and Carpenter (u' jste n%kdy byli v!hospod% 

s!názvem Mro' a!tesa(?). Pokud jste si sendvi*e nekoupili, testn%te zdej+í fish and chips.

 P(eprava metrem District line ze zastávky!Monument do stanice Westminster

 V)hled na Elizabetinu v%', které nikdo ne(ekne jinak ne' Big Ben, co' je jen název jednoho 

ze zvon& uvnit(. 

 Zami(te do parku St. James’s!a!projd%te se k!Buckinghamskému paláci 

 Prohídka Národní portrétní galerie

 Procházka po t(íd% Piccadilly. Zastavit se tu m&'ete na *ajov) d)chánek v!restauraci Wol-

seley (doufejte, 'e pro vás najdou místo i!bez rezervace) 

 A' dojdete na!Piccadilly Circus, vydejte se odtud prozkoumat Soho a!nemi,te pitoreskní 

uli*ku Carnaby Street vedoucí k!starému obcho-áku Liberty

 Ve*e(e v!blízk)ch restauracích Rum Kitchen, Hoppers nebo Sabor

 Martini ve stylovém baru Connaught Bar s!art deco atmosférou. Cestou si prohlédn%te vy-

mód%nou fasádu vyhlá+eného *lenského klubu Annabel’s.

VÍKEND V!LOND"N# 
PRO POKRO$ILÉ 

V"tomto itinerá%i se naopak centru zám!rn! vyhnu, proto#e Lond$n je mnohem víc, 
ne# jen Buckinghamsk$ palác a"davy turist' v"Covent Garden. Objevíte i"v$chodní 

Lond$n, kde to pulsuje #ivotem. Zavedu vás do &erstv! p%ebudované industriální &tvr-
ti King’s"Cross, na procházku podél pr'plavu Regent’s"Canal nebo do ru(ného afro-

-karibského Brixtonu, a"lízneme to i"finan&ním centrem na Liverpool Street. 

1 .  d e n
 Snídan% v! indické! restauraci Dishoom ve zmodernizované industriální *tvrti King’s!Cross 

(naan se slaninou, fazole s!masala ko(ením nebo konej+iv) dhal) 

 Prohlídka oblasti, zejména designové obchody v!Coal Drops Yard nebo domy postavené 

v!p&vodních obru*ích plynojem& Gasholders

 Procházka podél pr&plavu Regent’s!Canal do parku Victoria, a!pokud je sobota, ud%lejte si 

odbo*ku na Broadway Market (mo'nost ob%da u!n%kterého z!mnoha stánk&)

 Zastávka na kávu (nebo brunch, pokud jste ho nezvládli na trhu) v!Pavilion Cafe ve!parku 

Victoria

 Ochutnávka ginu s!tonikem (*i jiného koktejlu) v!nedaleké East London Liquor Company 

 Procházka podél kanálu parkem ke!stanici metra Mile End Station

 P(ejezd metrem do stanice Brixton

 Prohlídka 'iv)ch uli*ek trhu Brixton Market

 Ve*e(e v!restauraci Kricket (nemi,te tu p(edkrm bheel a!sma'ené ku(e s!majonézou z!kafiro-

v)ch list&) nebo u!stánk& v!Pop Brixton, zbudovan)ch z!kontejner& 


