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POKYNY  PRO  KLIENTY  -  ZÁJEZD  DO  BELGIE,  VELKÉ
BRITÁNIE A SRN 8. - 14. 10. 2022

I. Místo a čas odjezdu a návratu

Odjezd 8. 10. 2022: od budovy Základní školy, Ořechov, Komenského 703/2, 66444

Čas odjezdu: 16:00 hod. přistavení autobusu, v 16:30 hod. odjezd

Návrat: 14. 10. 2022 mezi 04:00 - 06:00 hod. na místo odjezdu (čas je orientační)

II. Orientační trasa cesty

sobota 8. 10.  - odjezd od školy viz výše, přejezd přes ČR a SRN do Belgie

neděle  9.10.  -  ráno příjezd do GENTU  (9hodinová přestávka autobusu, celodenní program), k večeru
odjezd na ubytování do hotelu F1 v Dunkerque

pondělí 10. 10.  - po snídani odjezd do Calais, přejezd Eurotunnelem přes kanál La Manche,  HASTINGS, 
EASTBOURNE, křídové útesy SEVEN SISTERS, večer ubytování v hotelu Europa Gatwick Hotel

úterý 11. 10. - dopoledne OXFORD, odpoledne MAKING OF HARRY POTTER, návrat do hotelu

středa 12. 10. - odjezd do LONDÝNA (9hodinová přestávka autobusu, celodenní program - plavba lodí 
z Greenwiche do centra, pěší okruh hist. centrem, lodí zpět na Greenwich), odjezd do Folkestone na 
Eurotunnel a noční přejezd směr Mnichov

čtvrtek 13. 10. - kolem poledne příjezd do MNICHOVA (9hodinová přestávka autobusu, celodenní 
program – návštěva Muzea BMW a prohlídka hist. centra), večer odjezd směr ČR

pátek 14. 10. - návrat ke škole (Ořechov) v brzkých ranních hodinách

III. Důležité kontakty

Průvodce: paní Milena Procházková - tel. +420 603 289 159 (kontakt je aktivní jen pro urgentní případy
během zájezdu)

Hlavní pedagog: Mgr. Jana Adamusová, +420 725 252 435

IV. Cestovní doklady, covid-19: Do V. Británie je možné vycestovat pouze na     platný cestovní pas (pozor,  
vycestování na občanský průkaz již není možné), přičemž platnost dokladu musí být min. do dne návratu
ze zájezdu. Osoby jiné státní příslušnosti než ČR/SR jsou povinny vyřídit si veškeré formality nutné k výjezdu
ve vlastní režii. Velká Británie od 18. března 2022 ruší veškerá protikovidová opatření související se vstupem
na území i tranzitem přes území. Při vstupu na území jakoukoliv cestou (pozemní, leteckou, mořskou) není
vyžadováno  předložení  negativního  testu  /  očkovacího  certifikátu  a  cestující  nepodléhají  karanténním
opatřením. Pro jistotu doporučujeme vzít s sebou 1ks roušky či respirátoru (pro případ nutnosti návštěvy
lékaře apod.).

V. Kapesné, co dalšího s sebou

- částka na vstupné a MHD v Gentu a Mnichově: cca 25 EUR za žáka,
- částka na vstupné a MHD v Anglii: cca 20 GBP za žáka ve věku do 15 let včetně, cca 25 GBP za žáka ve
věku 16+,
dále kapesné v EUR a GBP dle uvážení rodičů na drobné nákupy, doplnění stravy a suvenýry + cca 2 EUR
v drobných mincích na WC v SRN + cca 100 Kč na občerstvení v autobuse - teplé a studené nápoje

- jídlo a pití na cestu (v ceně zájezdu je zahrnuta tato strava: 1x snídaně v hotelu F1 dne 10. 10., 2x
polopenze v hotelu, která začíná večeří dne 10. 10. a končí snídaní dne 12. 10.)

 - propiska na kvíz, dle zájmu DVD/USB s oblíbenými filmy do autobusu

- toaletní potřeby a ručník na cestu (povlečení a ručník v hotelu jsou zajištěny)

-  2 zavazadla:  menší  batoh apod. do autobusu a na prohlídku památek,  příruční zavazadlo (prosíme
žádné velké kufry kvůli kapacitě úložného prostoru autobusu)

- teplejší oblečení, pevnou obuv, pláštěnku, léky, které účastník užívá pravidelně

- ve V. Británii je nutný adaptér! (redukce do el. zásuvek)



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 pojišťovny. V autobuse každý obdrží dále informace o
navštívených památkách a mapu Gentu, Londýna, Oxfordu a Mnichova.

VII. Britské bankovky

V platnosti již  nejsou papírové bankovky v hodnotě  5  £ a  10  £,  byly  nahrazeny platnými bankovkami
polymerovými (plastovými) – viz vyobrazení níže.  Staré bankovky uvedených hodnot již  nejsou ve Velké
Británii akceptovány, a proto důrazně doporučujeme zkontrolovat si, zda libry v hodnotě 5 £ a 10 £, které si
studenti vezou s sebou na zájezd, jsou polymerové. Staré bankovky nelze již ve Velké Británii směnit za nové
(směnárny ani banky je nevyměňují), nelze za ně nic koupit ani využít na platbu vstupného do památek. 

Od února 2020 Bank of England vydává nové polymerové bankovky v hodnotě 20 £, avšak staré papírové
bankovky v hodnotě 20 £ budou nadále ještě v platnosti do 30. 9. 2022.  Od června 2021 Bank of England
vydává nové polymerové bankovky v hodnotě 50 £, avšak staré papírové bankovky v hodnotě 50 £ budou
nadále ještě v platnosti do 30. 9. 2022. 

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU A PŘEJEME MNOHO PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ NA CESTÁCH S CK SCHOLARE!
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