Pokyny ke studijně poznávacímu zájezdu
dle výzvy 56: LONDÝN A OKOLÍ

16. - 21.11.2015
ODJEZD PONDĚLÍ 16.11.2015
Olešnice na Moravě, od školy

přistavení 11:00 h

odjezd 11:30 h

Návrat sobota 21.11.2015 v odpoledních hodinách, bude upřesněno cestou zpět po
překročení hranic s ČR.
Průvodce: Tomáš Carda

Doprava: dálkovým autokarem, klimatizace, lednice, kávovar, toaleta, DVD, bezpečnostní pásy na všech
sedadlech, teplé a studené nápoje (perlivá a neperlivá voda, minerálky), které je možné během cesty zakoupit u
řidičů za Kč, bezpečností zastávky na trase po cca 4 hodinách, využití trajektu kanál La Manche, poplatky a
parkovné

Zavazadlo: příruční do autokaru + polštářek či deka na cestu, strava, nápoje na první dny; zavazadlo, které si
uložíte do zav.prostoru budete mít k dispozici až v rodinách, proto si do něho nedávejte nic potřebného na
cestu a k prvnímu dni v Londýně – deštník, raději i svetr, bundu, foťáky, kamery, pití, jídlo

Pojištění : v ceně komplexní pojištění UNION včetně storna zájezdu, kartičky bude mít u sebe paní učitelka
Výměna peněz a vstupné:
Vstupné a MHD v Londýně máte v ceně, využijeme na: 2 x oneday travel card, 1 x loď po Temži, vstup
Tower bridge, obří akvárium Brighton.
Muzea a galerie jsou zdarma.
Kapesné dle vlastního uvážení a možností – doporučujeme cca 20-30 liber; drobné mince na toalety v SRN
do 5 EUR; kurz cca 38,50 Kč za jednu libru.

Ubytování: 3 x v anglických rodinách na okraji Londýna – večer kolem 20 hod., žádný dárek není podmínkou
(pokud chcete něco předat, tak doporučuji např.lázeňské oplatky, čokoláda s obrázkem vašeho města a podobné,
ne alkohol), pokoje dle vašeho požadavku 2-3-4 lůžkové; upozorňujeme, že se jedná o klasické anglické
rodiny, to znamená různé barvy pleti i vyznání; strava bude jiná než jsme zvyklí (kombinace masa,
příloh, zeleniny; těstoviny) a jejich domky, pokoje jsou hodně malé v porovnání s našim bytem či domem;
také jejich zvyky (přezouvání se, hygiena atd.) se mohou lišit; nejedeme do hotelu, ale do rodin, které
poskytují ubytování jako přivýdělek a přiblíží vám život a konverzaci v anglicky mluvící zemi; rodiny
jsou předem vybírané anglickou agenturou a vždy je na místě daný seznam, abychom věděli, kde jste
ubytovaní

Stravování: plná penze v rodinách (snídaně (lupínky, toast, čaj apod.); večeře (teplá,servírovaná) a oběd
formou balíčků – sandwich, pitíčko, ovoce, sladkost; začínáme večeři a končíme balíčkem k obědu, na další
dny prosím počítejte s vlastními zásobami a v centru průvodce případně doporučí levnější formu restaurací,
rychlého občerstvení, obchodů

Výuka: 9 lekcí výuky anglického jazyka, konverzace na téma vhodné pro školu, lekce gramatiky, slovní zásoba
s TFL qualified lektorem, v několika skupinách a třídách, včetně učebnic a nezbytných pomůcek k výuce, místo
výuky v Londýně viz. program zájezdu v jednotlivé dny, závěrečný certifikát, nezapomeňte si psací potřeby,
sešit a případně i slovník
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s vybavením pro dálkové cesty, ubytování v hostitelských rodinách s plnou
penzí, komplexní pojištění do zahraničí včetně storna zájezdu UNION, 9 výukových lekcí angličtiny s rodilým
mluvčím v ang.škole, materiály pro výuku, závěrečný certifikát, 2x přejezd La Manche, pojištění CK Jana
Hudková s.r.o. proti úpadku, průvodce, výlety mimo Londýn dle programu a vstupy.

Cestovní doklady a předpisy:
!!! Doporučujeme udělat 2 kopie pasu/ob.průkazu a uložit je na jiné místo v zavazadlech, aby se daly použít v případě odcizení/ztráty.
POZOR !!! Velká Británie zakazuje dovážet na své území nože, průvodce nenese žádnou zodpovědnost za osobu, která je má
u sebe !!! podrobnosti na www.mzv.cz
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného
cestovního dokladu, kterým je i průkaz totožnosti (lze i dětský občanský průkaz). Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o
cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Cest.kancelář nenese žádnou zodpovědnost v případě nevpuštění klienta do země.
Osoby do 18 let nesmějí pít ani mít u sebe alkohol, proto nedoporučujeme pro děti ani jako dárek do rodin. Na území VB platí i
daná pravidla ohledně kouření a pití alkoholu na veřejnosti pro dospělé.

Program:
1. den – dopoledne odjezd směr na Prahu, Plzeň, Rozvadov, přejezd přes Německo, Belgii do Francie
2. den – brzy ráno v přístavu Calais transfer do Anglie, dopoledne příjezd do Londýna – jedno z nejkrásnějších a
nejrozsáhlejších měst světa, prohlídka nejznámějších pamětihodností s průvodcem: katedrála Sv. Pavla, most Millenia,
divadlo Globe, Tower – nejzachovalejší středověká pevnost v Británii s korunovačními klenoty, most Tower Bridge, čtvrť
Southwark, válečná loď Belfast, oblast výškových budov City, mrakodrap Střep 310 m; využijeme celodenní jízdné na
metro a odpoledne navštívíme Přirodovědné nebo technické muzeum zdarma v oblasti Kensington. Večer odjezd k
autobusu a na ubytování do rodin a večeři.
3. den: po snídani výuka anglického jazyka ve škole s rodilým mluvčím dle jeho pokynů, odpoledne přejezd do
přímořského letoviska Brighton, zde procházka starými uličkami The Lanes, parkem kolem Královského pavilónu,
návštěva zábavného mola Brighton Pier – typická stavba pro tuto oblast Anglie, Obří akvárium, možnost levných nákupů.,
odpoledne, poté odjezd na ubytování do rodin, večeře.
4. den: po snídani výuka anglického jazyka ve škole s rodilým mluvčím dle jeho pokynů, odpoledne návštěva části
Greenwich – nultý poledních, park, loď Cutty Sark, Námořní muzeum zdarma a lodí po řece Temži k našemu autobusu u
O2 arény. Poté odjezd na ubytování do rodin,večeře.
5. den – po snídani dokončení prohlídky Londýna s průvodcem – vládní třída Whitehall, domy Parlamentu s věží Big Ben,
místo korunovací Westminsterské opatství, Buckinghamský palác- oficiální královské sídlo, odpočinek v parku Sv. Jakuba,
náměstí Piccadilly, Čínská čtvrť a čtvrť SOHO, obří kolo London Eye, osobní volno v centru Londýna - pouliční umělci,
nákupy, Národní galerie, Britské muzeum, Dopravní muzeum a jiné, vše dle dohody s dozorem. Návrat metrem k našemu
autobusu. Odjezd z Londýna ve večerních hodinách a v nočních hodinách transfer do Francie.
6. den – Přejezd Francie, Belgie a SRN. Příjezd do ČR v dopoledních hodinách, návrat ke škole odpoledne, bude
upřesněno po překročení hranic
Program je orientační a může být aktuálně upraven průvodcem, prosím zvolte vhodnou obuv, náročné na chození.

Orientační ceny: voda 1,5 l - 0,70 GBP, Cola 1 l - 1 GBP, bageta 0,30 GBP, káva 0,60 – 2,50 GBP,

jogurt 0,30 GBP, menu Mc
Donald 3,5 – 6 GBP, Čínská restaurace – „sněz kolik můžeš“ 6 GBP, fish and chips 7-10 GBP (tradiční rychlé občerstvení u Toweru),
pečený brambor, zapečená bageta 2-4 GBP; poplatek za WC 0,50 GBP,ale jen na některých místech, většina zdarma
Suvenýry: dle vkusu 1 – 10 GBP, pohledy 0,10 – 0,70 GBP, známka cca 0,70 GBP; balené čaje 1,5 – 5 GBP; obchody s oblečením
Lillywhite, Primark, HM, Next a jiné za solidní ceny, obchody vše za 1 libru včetně jídla a pití

Upozornění:
K cestě do Anglie není třeba vízum. Předpokladem však je, že jste držitelem českého pasu či OP a přijíždíte do Británie jako
turista a nebudete během svého pobytu pracovat. Británie má velice přísné imigrační zákony a tomu odpovídají i kontroly úředníků na
hraničním přechodu ve Francii. V pravomoci těchto úředníků je nepovolit vstup do země, o jehož důvodech návštěvy vzniknou
pochybnosti, bez udání důvodů. Proto je třeba při pohovoru uvádět jako cíl cesty pouze „sightseeing“ – organizovaný zájezd,
poznávání, turistika. Za vstup do země nezodpovídá cest.kancelář,ale průvodce uvede celkový seznam skupiny při

pasové kontrole.

Poslední rady na cestu:
-

nezapomenout cestovní doklad (pas nebo obč.průkaz) a vlastní kartičku pojištění
mobilní telefon – číslo prosím nahlásit paní učitelce
pohodlné oblečení a obuv, také teplejší oblečení, počasí je podobné jako v ČR a to i na noc, rodiny nejsou
zvyklé moc topit
malý polštářek pod hlavu, event. přikrývku na cestu, fotoaparát, náhradní baterie, deštník – i když určitě
nebude potřeba 
trvanlivé jídlo na cestu, v autobuse lze zakoupit za Kč teplé i studené nápoje
pokud užíváte léky, nezapomeňte si je vzít s sebou
v Anglii je jiná rozteč el. zásuvek, pokud budete používat el. spotř. je nutné mít redukci.
doporučujeme omezit elektroniku na minimum,aby ji děti neztratily nebo někdo neukradl
drobné mince (EUR) na toalety při hyg. zastávkách Německo, Belgie, Francie
Libry (GBP) jako kapesné (v obchodech můžete platit i kartou, vstupy pouze hotově)
hlavně však vezměte dobrou náladu a nadšení poznávat nové lidi a věci 

Přejeme Vám šťastnou cestu plnou sluníčka
Cestovní kancelář Jana Hudková
Info: všední den 8 – 18h 737 41 68 98; j.hudkova@seznam.cz; www.janahudkova.cz

