CK SCHOLARE, s.r.o., Rostislavovo nám. 3043/14, 612 00 Brno
IČ:
034 90 424
tel.: +420 737 445 088, +420 606 418 971, info@ckscholare.cz,
www.ckscholare.cz

POKYNY PRO KLIENTY - ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 12. - 18. 10. 2015
I. Místo a čas odjezdu a návratu
Místo přistavení autobusu 12. 10. 2015: k budově ZŠ Josefa Bublíka, Bánov 507, 687 54
Čas odjezdu: 7:45 hod. přistavení autobusu, 8:00 hod. odjezd
Návrat: 18. 10. v cca v 18:00 - 20:00 hod. na místo odjezdu (čas je orientační)

II. Orientační trasa cesty
pondělí 12. 10. - odjezd od školy viz výše, přes SRN do Francie
úterý 13. 10. - příjezd do Calais, přeprava trajektem (4:30 hod.) přes kanál LaManche, odjezd z Doveru
do PORTSMOUTH (9hod. přestávka autobusu, program v Portsmouth), odvoz do Gosportu (předměstí
Portsmouth), ubytování v rodinách
středa 14. 10. – výuka 3 lekce (Gosport), odpoledne výlet: Weald&Downland Open Air Museum +
CHICHESTER, návrat do rodin
čtvrtek 15. 10. - celodenní výlet na ISLE OF WIGHT, večer návrat do rodin
pátek 16. 10. – výuka 6 lekcí (Gosport), poté program v Gosportu, večer návrat do rodin
sobota 17. 10. - odjezd do Londýna (9hod. přestávka autobusu, program v LONDÝNĚ), odjezd do
Folkestone na Eurotunnel
neděle 18. 10. - návrat ke škole

III. Důležité kontakty
Průvodkyně: paní Milena Procházková - tel. +420 603 289 159 (kontakt je aktivní jen pro urgentní
případy během zájezdu - sms)
Hlavní pedagog: Mgr. Petra Kočendová (ZŠ Josefa Bublíka, Bánov)

IV. Cestovní doklady: Do V. Británie je možné vycestovat na platný občanský průkaz či cestovní pas,
přičemž platnost dokladu musí být min. do dne návratu ze zájezdu. Osoby jiné státní příslušnosti než ČR
jsou povinny vyřídit si veškeré formality nutné k výjezdu ve vlastní režii.

V. Kapesné, co dalšího s sebou
- částka na vstupné do památek a MHD Londýn: cca 25 GBP (zájemci o Madame Tussauds: + 20 GBP),
kapesné v GBP dle uvážení rodičů na drobné nákupy a suvenýry + cca 2 EUR v drobných mincích na WC
v SRN) + 200 Kč na občerstvení v autobuse - teplé a studené nápoje, instantní polévky, párky před
zpáteční cestou)
- jídlo a pití na cestu (v ceně zájezdu je 4x plná penze v rodinách, která začíná teplou večeří dne 13. 10. a
končí obědovým balíčkem dne 17. 10.)
- propiska na kvíz a do výuky, dle zájmu DVD s oblíbenými filmy do autobusu
- toaletní potřeby a ručník (povlečení je zajištěno), dle zájmu drobný dárek do rodiny (není podmínkou,
tipy: česká čokoláda či nějaká maličkost typická pro Vaše město)
- 2 zavazadla: menší batoh apod. do autobusu a na prohlídku památek, příruční zavazadlo do rodiny
(prosíme žádné velké kufry kvůli přepravě zavazadel do rodin osobními vozy)
- teplejší oblečení, pevnou obuv, pláštěnku, léky, které účastník užívá pravidelně
- ve V. Británii není povoleno nosit u sebe kapesní nože, slzný plyn apod. V hostitelských rodinách prosím
nepoužívejte jiná el. zařízení než nabíječku na mobilní telefon (nutný adaptér!)

VI. Pojištění, další materiály
Kartičku komplexního cestovního pojištění do zahraničí obdrží každý účastník v autobuse od průvodkyně
zájezdu. Dále je třeba mít s sebou kartičku české zdravotní pojišťovny. V autobuse každý obdrží dále
informace o navštívených památkách a mapu Londýna a Portsmouth.
PŘEJEME MNOHO PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ
NA CESTÁCH S CK SCHOLARE!

