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Víkend ve stopách Jamese Bonda ve Velké Británii pro 4 osoby 
 
 

 
 
V roce 1962 v britských kinech poprvé zaznělo: „Jmenuji se Bond. James Bond.“ 
To Sean Connery ve filmu Doktor No stíhal čínského vědce a sváděl Ursulu 
Andressovou. Od té doby bylo natočeno dalších 22 filmů a v hlavní roli se 
vystřídalo několik charismatických herců.  
Vydejte se s námi se svými přáteli na místa, která jsou se slavnou postavou 
spojena, a zkuste si představit, jaké by to bylo být agentem 007.. 
 
Podrobný itinerář. Detailní popis aktivit naleznete níže. 
PÁTEK 

• 11:15 hod – 12:15 hod, PRG – LHR, Bussiness Class 
• 12:15 hod přílet na letiště HEATHROW, vyzvednutí řidičem taxi a odvoz do hotelu 

v centru města 
• Ubytování v hotelu Dukes LONDON 
• Po ubytování VIP projížďka po lokalitách spojených s Bondem: místo, kde žil Ian 

Fleming, prohlídka budovy Mi6, po stopách Seana Conneryho, Pierce Brosnana a 
Daniela Craiga. Na závěr výstava filmových vozů Jamese Bonda v London Film 
Museum Covent Garden 

• Návrat do hotelu 
• Před večeří koktejl v hotelovém baru s heslem “protřepat, nemíchat” 
• Odvoz na večeři do michelinské restaurace Thirty Six s členy filmového štábu 

poslední bondovky 
• Po večeři návštěva baru Coburg Bar 
• Zakončení večera v Casino at the Empire hrou poker 

 
SOBOTA 

• Snídaně v hotelu 
• Přistavení vozu BMW z řady 5 bez řidiče k vlastnímu užití 
• Prohlídka továrny Aston Martin s možností řidičského tréninku 
• Oběd v typické anglické venkovské hospodě 
• Cesta podzimní krajinou do 5* hotelu Stoke Park 
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• Po příjezdu do hotelu možnost hrát golf na hřišti, kde hrál Sean Connery 
(případně projížďka loďkou, tenis, spa) 

• Večeře v restauraci Humphry’s nebo michelinské The Fat Duck 
 
NEDĚLE 

• Po snídani v hotelu sportovní activity (střelba na hliněné holuby, extrémní jízda na 
koni, jízda off-roadem v terénu) 

• Návrat do hotelu (možnost zahrát si golf) 
• 17:45 hod cesta na letiště 
• 19:45 odlet do Prahy 

 
Detailní plán cesty 
Pátek  
Na letišti Heathrow vás bude čekat naše česky hovořící koordinátorka, která se o 
vás bude starat během pobytu ve městě a která bude připravená pomoci i 
během soboty a neděle. Taxíkem vás odveze do hotelu v centru města. Během 
cesty vás bude informovat o všech detailech a zodpoví případné dotazy. Předá 
detailní mapy a minutovník. 
 

 
 
Sofistikovaný luxusní hotel Dukes London má nenápadnou polohu hned 
vedle Piccadilly, v srdci luxusní čtvrtí Mayfair. Majestátní historická budova se 
nachází jen 5 minut chůze od Buckinghamského paláce a v blízkosti divadel. Na 
dosah jsou obchody v Jermyn Street a Bond Street, tedy těch nejvhodnějších 
místech, kde je možné pořídit si oblek ve stylu agenta 007. Hotel DUKES 
LONDON se řídí mottem, že luxus spočívá nejen v eleganci zařízení, dokonalé 
kuchyni, ale především v bezchybných službách a perfektních detailech.  
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Po ubytování na vás bude čekat vůz s řidičem a vezme vás na VIP projížďku po 
lokalitách spojených s Bondem. Navštívíte místo, kde žil Ian Fleming, 
prohlédnete si budovu slavného londýnského ústředí Mi6, pojedete a půjdete ve 
stopách Seana Conneryho, Pierce Brosnana a Daniela Craiga. Během cesty si 
vychutnáte občerstvení a šampaňské. Na závěr si prohlédnete výstavu všech 
filmových vozů Jamese Bonda v London Film Museum v Covent Garden. Po 
skončení vás řidič odveze do hotelu.   
 

 
 
Před večeří doporučujeme sklenku Martini v legendárním hotelovém baru, který 
má nejen neopakovatelnou atmosféru, ale je proslulý svými Martini koktejly. 
Právě na tomto místě kdysi čerpal Ian Fleming, tvůrce Jamese Bonda, inspiraci 
pro slavnou hlášku „protřepat, nemíchat“. Současný šéf baru Alessandro Palazzi 
vytvořil nový koktejl s názvem Fleming 89, který oslavuje spojení mezi barem 
Dukes a Jamesem Bondem.   
 



	  

Concierge Unique Concept, Šmeralova 6, 170 00 Praha 7, tel.: 774 000 100, www.concierge-uc.com 

 
 
Během večeře v hotelové restauraci Thirty Six vám nabídne šéfkuchař Nigel 
Mendham, držitel michelinské hvězdičky, jedinečné menu. Společnost vám bude 
dělat člen filmového štábu poslední bondovky a jedna z hereček.  
 

 
 
 
Po večeři doporučujeme návštěvu některého z vyhlášených barů. Jen kousek od 
hotelu naleznete Coburg Bar v hotelu The Connaugh . Jedná se o jeden 
z nejelegantnějších barů ve městě. Pod dohledem manažera Marka Jennera zde 
nabízí výjimečný výběr šampaňského, koňaků a koktejly v příjemném a 
pohodlném prostředí.  Stačí se jen usadit v jednom ze sametových křesel a 
vybrat si ze seznamu koktejlů datovaného od roku 1800 až po současnost. 
Connaught Carlos Place, Mayfair 
 
A jak jinak skončit večer nežli si zahrát poker. Casino at the Empire v bývalém 
tanečním sále patří k nejkrásnějším v Londýně. Pokud byste hráli déle, oceníte 
pohodlná kožená křesla u hracích stolů. Kasino najdete na adrese Leicester 
Square a doveze vás tam i zpět taxi.   
 
 
Sobota 
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Po typické anglické snídani v hotelu bude přistaven k hotelu vůz BMW z řady 5, 
který budete mít k dispozici bez řidiče do nedělního večera.  
 

 
 
Čeká vás prohlídka továrny Aston Martin ve městečku Gaydon. Cesta o délce 
87 mil potrvá cca 1 hodinu a 45 min. Prohlédnete si továrnu a vyzkoušíte jízdu 
v některém z modelů Aston Martin.   
(Variantou je speciální řidičský trénink ve vozech Aston Martin v Bedfordu. Délka 
cesty 57 mil a potrvá 1 h 25 min.)1 164 GBP 
 
Po návštěvě továrny doporučujeme zastávku v typické anglické venkovské 
hospodě v Gaydonu The Malt Shovel, s vynikající kuchyní. Doporučujeme skvělý 
sendvič nebo salát či Fish and Chips. 

  
Po obědě se vydáte na cestu krásnou podzimní krajinou do luxusního 5ti 
hvězdičkového hotelu Stoke Park ve Stoke Poges. Hotel leží v nádherném třista 
akrovém parku. Nabízí nejen přepychové ubytování, ale také elegantní spa, 13 
tenisových kurtů, 4000 čtverečních stop velkou tělocvičnu, krásný bazén a 27 
jamkové golfové hřiště Stoke Poges.  
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Původní šlechtické sídlo, předělané na počátku minulého století na hotel, nabízí 
jedinečnou kombinaci tradičního exkluzivního sportovního klubu a špičkového 
hotelu proslulého sportovními a zábavními možnostmi. To vše pouhých 35 minut 
od Londýna a 7 mil od letiště Heathrow. 
 

 
 
Navíc má tento hotel skutečně blízko ke slavným filmovým studiím Pinewood 
Studios, které jsou vzdálené pouhé 4 míle. Nejen proto se zde natáčely i dvě 
bondovky – Goldfinger a Zítřek nikdy neumírá.  Vznikaly tady ale i jiné filmy: 
kupř. Deník Bridget Jonesové nebo Wimbledon.  
Vzdálenost 70 mil z Gaydonu do hotelu ujedete za 1 hod 25 min. 
Vzdálenost z Bedfordu do hotelu 58 mil 1 hod 10 min 
 
Po příjezdu si můžete zahrát golf na hřišti, na kterém hrál Sean Connery, projet 
se loďkou po jezírku, na kterém se projížděla Bridget Jonesová – tedy Renée 
Zellweger a Hugh Grant, zahrát si tenis nebo zajít do hotelového spa. 
 

 
 
Večeři doporučujeme ve vyhlášení hotelové restauraci Humphry´s. Restaurace 
si stále drží špičkovou kvalitu, oblíbil si jí kdysi i Sean Connery. Zdejší hovězí 
tournedos či jehněčí současného šéfkuchaře Chris Wheelera prý nemají 
konkurenci. Pokud byste si přáli změnu, můžete navštívit další věhlasnou 
restauraci The Fat Duck nedaleko hotelu, oceněnou 3 michelinskými hvězdami. 
Na tu nedal dopustit další bond – Pierce Brosnan.  
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Neděle 
Po bohaté snídani v hotelu na vás čeká několik sportovních aktivit pro získání 
dovedností a kondice agenta 007. 
Kolem poledne se zastavíte na oběd v některé z místních typických restaurací. 
Koordinátorka předá doporučení. 
 

 
 
Střelba na hliněné holuby je vzrušující sport.  Pobavte se a naučte něco nového. 
Střelba na hliněné holuby v E.J.Churchill Shooting Ground v High Wycombe. 
Vzdálenost 12 mil. 
 
Následně se přesunete vozem do Uxbridge a vyzkoušíte si hodinovou extrémní 
jízdu na koni. Cesta v délce 16 mil zabere necelých 20 minut.   
 

 
 
Zlepšit řidičské dovednosti při extrémní jízdě v terénu zvládnete během 
nezapomenutelných dvou hodin v mimořádně těžkém terénu pod dohledem 
instruktora. Z Uxbridge do Northolku trvá cesta o délce 6 mil 10 minut. 100 GBP 
na osobu. 
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Návrat do hotelu, a pokud jste v sobotu nestíhali golf či návštěvu spa, máte 
právě teď příležitost. 
 
Nyní vás čeká již jen cesta na letiště vzdálené 7 mil. Vrácení vozidla a odlet do 
Prahy. 
 

 

 
Krásný pobyt. 

 

	  


