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Závazné pokyny k odjezdu na zájezd do Velké Británie
ve dnech 15. – 21. června 2018
1. Místo a termín odjezdu
Autobus odjíždí v pátek 15. června 2018
v 18:30 hod. od ZŠ Lubná u Rakovníka
v 18:45 hod
z autobusového nádraží v Rakovníku, zastávka č. 23
Dostavte se, prosím, na místo odjezdu asi 15 minut před určenou hodinou.
Naše cesta povede přes Německo do Nizozemska. V sobotu ráno navštívíme město Amsterdam a přenocujeme
ve francouzském Calais. V neděli pojedeme trajektem do Doveru a dále se budeme držet programu zájezdu.
Trasa z Rakovníka do Amsterdamu měří asi 850 km.
Vracet se budeme z anglického přístavu Dover podobnou trasou s krátkými zastávkami. Předpokládaný příjezd
je ve čtvrtek 21. června 2018 kolem 15,00 hod.

2. Zavazadla
Žádáme Vás zdvořile, abyste dodrželi váhový limit 15 kg na hlavní tašku do zavazadlového prostoru a 5 kg na
příruční tašku do autobusu, celkem tedy 20 kg na osobu. Na palubu autobusu je nutné si vzít cestovní doklady a
léky, dále pak jídlo, hygienické potřeby, knížku na čtení, případně deku a malý polštářek. Počítejte s tím, že do
zavazadlového prostoru se dostanete až další den večer. Neberte s sebou, prosím, obtížně skladná zavazadla –
krosny apod., dále vystřelovací nožíky a nože s čepelí nad 7 cm. Zavazadla označte, prosím, zřetelně visačkou
se jménem.

3. Cestovní doklady
Podmínkou účasti na zájezdu je platný cestovní pas, případně občanský průkaz s elektronicky čitelnými daty.
Účastníci nad 15 let musí mít vlastní, stejně tak i děti cestující samostatně a nejsou zapsány v pase některého
z dalších účastníků zájezdu. Cizí státní příslušníci mohou podléhat vízové povinnosti do Velké Británie.
Informujte se, prosím, na pasovém oddělení.
Všechny cestovní doklady musí být v platnosti po celou dobu pobytu ve Velké Británii.

4. Pojištění
V ceně zájezdu je komplexní cestovní pojištění Allianz. Zahrnuje léčebné výlohy v zahraničí bez limitu
pojistného plnění + úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby + storno poplatky.
Účastníci se tedy nemusí samostatně připojišťovat. Není ani nutné brát s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.

5. Ubytování a stravování
Jeden nocleh bude v hotelu ve Francii, v Británii pak přenocujeme celkem 3x u hostitelských rodin. První noc
strávíme v hotelu Formule 1 ve dvou a třílůžkových pokojích. Na každém pokoji je dvojlůžko a v třílůžkových i
palanda, dále umyvadlo, zrcadlo a televize. WC a sprchy se nacházejí na chodbě. Povlečení i ručníky jsou v ceně,
ráno je zajištěna snídaně.
Ubytování u hostitelských rodin je zajištěno na londýnském předměstí Bexleyheath. Výběr hostitelů je starostí
naší partnerské zahraniční agentury, která domácnosti pravidelně navštěvuje a osobně konzultuje potřeby
studentů přítomných na pobytu. V rodině mají hosté možnost komunikovat s rodilými mluvčími, poznat zvyky a
kulturu obyvatel cizí země a získané postřehy ihned ověřovat v praxi. Rodiny zajišťují stravování a ubytování.
Studenti bydlí po 2, 3 nebo 4 ve vlastním pokoji, ovšem koupelna a toaleta bývají společné s ostatními členy
domácnosti. Přezuvky zpravidla nejsou vyžadovány, doporučujeme je však pro vlastní pohodlí. Vezměte si,
prosím vlastní ručníky. Většina rodin bydlí v rodinných domech. Angličtí hostitelé zajišťují ráno dovoz studentů
na místo srazu a večer jejich návrat domů. Je zapotřebí počítat s tím, že domy a byty v Anglii bývají vytápěny

méně než u nás. Navíc i podnebí je všeobecně daleko chladnější a s častějšími dešti. Proto doporučujeme teplé
oblečení, nepromokavý plášť a kvalitní boty.
Upozorňujeme, že v Británii platí čas GMT, je tam tedy o jednu hodinu méně než u nás.
Jsou tam též jiné elektrické zásuvky, je užitečné mít s sebou adaptér. Dá se koupit jak v ČR, tak v Británii nebo
i na trajektu, lze si jej taky půjčit od průvodce.
Seznam s adresami a telefonními čísly hostitelských rodin má po celou dobu průvodce.
Stravování zajišťuje přímo hostitelská rodina. Snídaně jsou obvykle mezi 7,00 –7,30 ráno a zahrnují různé druhy
cereálií (u nás známé cornflakes), toasty s máslem, džemem či sýrem.
Pije se většinou čaj s mlékem, rozpustná káva či džus. Místo oběda děti obdrží obědový balíček, který obsahuje
obložený toastový chléb, ovoce, sladkou tyčinku, malé chipsy a nápoj. Večeře jsou hlavním jídlem dne a jsou
většinou teplé (např. ryby, různé druhy masa, hranolky, pizza, těstoviny a vařená zelenina). Rodiny obvykle
večeří mezi 18-19 hodinou.
Na cestu do Anglie vybavte studenty vlastním jídlem. Stravování začíná snídaní třetí den a končí snídaní a
balíčkem na cestu šestý den zájezdu. Na zpáteční cestu doporučujeme vzít si instantní pokrmy, konzervy,
trvanlivé pečivo, tyčinky, děti budou mít i možnost nakoupit si jídlo v Londýně. V autobuse je bufet s nápoji
v běžném sortimentu (čaj, káva, čokoláda, limonády) za Kč.

6. Kapesné, valuty
Na vstupné do navštívených památek budou studenti potřebovat 20,- EUR a 70,- GBP. Průvodce tuto částku
vybere první den zájezdu, proto je nutné, aby všichni účastníci měli peníze již dopředu vyměněny a připraveny.
Další částky na suvenýry a občerstvení necháme na Vašem uvážení, doporučujeme 10,- GBP na den. Je vhodné
mít drobná eura na poplatky za toalety na dálnicích v průjezdných zemích. Pokud máte z dřívějška starší
bankovky (týká se to zejména 5 £ a 10 £), zkontrolujte, prosím, jejich platnost. Nové poznáte podle toho, že
jsou polymerové - plastové. Budeme se snažit je vyměnit za nové, ale nemůžeme zaručit, že se nám to
povede.

Orientační ceny ve Velké Británii:
Chléb
Coca-cola
hamburger
pizza
čokoláda
zmrzlina

1 GBP
1 GBP
od 2 GBP
od 2 GBP
od 50 p
od 1 GBP

pohlednice
známka do ČR
obrázek
tričko
čaj

od 15 p
1,50 GBP
od 5 GBP
od 3 GBP
od 1,50 GBP

(1 GBP= 100 pencí = cca 30,- CZK)

7. Bezpečí účastníků
Na bezpečí studentů je kladen velký důraz. Zaručujeme nejen zkušený doprovod a organizovanost, ale jsme
také velice pečliví při výběru našich partnerů v zahraničí.
Naši průvodci mají u sebe mobilní telefon, na kterém jsou k dispozici 24 hodin denně.
Průvodkyní zájezdu bude Zuzana Smoradová, tel. 00420 602779986.
Přejeme Vám příjemné zážitky a šťastnou cestu!

Zuzana Smoradová

Cestovní kancelář Zuzana Smoradová

