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Pokyny k zájezdu do Velké Británie


JAK SE SBALIT A CO SI VZÍT S SEBOU: velké zavazadlo všichni účastníci dají do
zavazadlového prostoru busu, znovu se s ním „setkají“ až druhý den večer.
Doporučujeme vzít s sebou menší zavazadlo nahoru do autobusu, kde budou věci na
osobní hygienu, malý polštářek, deka, jídlo, pití, náhradní oblečení na další den.
Doporučujeme také přezůvky do autobusu („nazouváky“). Dále by s sebou měli
studenti

mít

nahoře

v autobusu

batoh

(nejlépe,

tašky

na

jedno

rameno

nedoporučujeme), který si budou brát s sebou na denní výlety). Dle našich
zkušeností je „zásada tří zavazadel“ osvědčená a dobře fungující . Ještě bychom
Vás chtěli požádat, abyste všem zdůraznili, že si mají vzít na zájezd pohodlnou obuv.


Autobusy jsou vybaveny klimatizací, polohovatelnými sedačkami, světly nad každou
sedačkou, televizí a také minibarem, kdy o pauzách budete mít příležitost zakoupit si
u řidičů chlazené i teplé nápoje.



Na většině odpočívadel se platí za použití WC, mějte proto připraveny drobné mince
(nejčastěji se platí 0,70 €).



DOPRAVA: dopravu organizujeme tak, abychom v brzkých ranních hodinách přistavili
bus do přístavu v Calais, zde projdete imigrační kontrolou (TZN. VŠICHNI MAJÍ PASY
U SEBE V AUTOBUSU PO CELOU DOBU CESTY = nikdo je nemá v zavazadlovém
prostoru). Průvodkyně Vám řekne, kdy se nalodíte na trajekt. Cesta trajektem trvá
cca 1,5 hod. Zpět jezdíme vlakem (Eurotunnel), cesta trvá cca 30 min. Autobus,
který Vám zajistíme, je s Vámi po celou dobu pobytu.

 ALERGIE: Pokud je někdo alergický na lepek nahlásí požadavek na upravené jídlo,
počítejte s jednorázovým příplatkem 5 liber za stravu na člověka a den.

 CESTOVNÍ DOKLADY: od 1.10.2021 musí mít všichni občané EU (tedy i ČR) s sebou
pouze a jen cestovní pas, který je platný po celou dobu pobytu v UK. Vycestovat na
občanský průkaz už není možné!

 Jízda trajektem: autobus i s pasažéry najíždí do podpalubí, ze kterého vystoupíte na osobní
paluby. Tam je dostatek místa k sezení i odpočinku, bary a restaurace. Na lodi je i obchod, kde si
můžete zakoupit cukrovinky či kosmetiku. Během plavby lze vystoupit na horní otevřenou
palubu, ze které je výhled na moře. Na otevřené palubě bývá chladno a vlhko a podlaha bývá
kluzká, doporučujeme zvýšenou opatrnost! Cesta Calais – Dover trvá většinou cca 90 minut.
 Jízda Eurotunelem: autobus i s pasažéry vjíždí do vlakové soupravy, ve které projede tunelem
pod kanálem La Manche. Cesta trvá 35 minut a během ní není možno vlakovou soupravu opustit.
V přední i zadní části soupravy jsou toalety.
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 Kontroly při vstupu a výstupu do /z Velké Británie: Každá osoba vstupující, a od dubna 2015 i
vystupující ze země, je kontrolována. Je nutné, aby všichni měli v příručním zavazadle uložen
platný cestovní doklad, rozumí se tím jen a pouze pas.
 Pojištění: studenti budou pojištěni prostřednictvím cestovní kanceláře, a to na pokrytí léčebných
výloh, asistenční služby v zahraničí, osobní odpovědnosti, ztráty zavazadla a pojištění zrušení
objednaných služeb (tzv. storno).
 Peníze pro osobní potřebu: veškeré nutné výdaje jsou zahrnuty v ceně zájezdu (strava,
ubytování), přesto doporučujeme vzít si s sebou přiměřenou částku na suvenýry, drobnosti…
Ceny ve Velké Británii jsou vyšší než v ČR, proto je vhodné vést si s sebou cca 30 liber (a
samozřejmě více).
 Velká Británie: zákony Velké Británie nedovolují držení jakýchkoliv zbraní na veřejných místech.
U některých vstupů do památek dochází k namátkovým kontrolám. Zvláště upozorňujeme na
zákaz držení nožů s čepelí delší než 5 cm, nožů s pojistkou a podobně. Ve Velké Británii dále není
povoleno nosit u sebe pepřový či slzný obranný sprej. Zanecháním těchto předmětů doma se
vyvarujete eventuelních nepříjemností s britskou policií.
 Bezpečnost ve Velké Británii je vysoká, přesto doporučujeme dávat si pozor na doklady, peníze či
fotoaparáty, a to především ve větších městech a na rušnějších místech.
 Na silnicích panuje čilý provoz a jezdí se po levé straně, při pohybu po ulicích dbejte maximální
opatrnosti. Při přecházení se rozhlédněte raději dvakrát a nejprve doprava! Na silnicích jsou časté
přechody pro chodce, ve větších městech i podchody.
 Toalety jsou ve Velké Británii často zdarma, někde se platí nižší částka (do 50p). Jsou všude a
v dostatečném množství.
 Počasí ve Velké Británii je značně proměnlivé. Je dobré být vybaven pro slunečné, ale i deštivé a
větrné podmínky. Nezapomeňte na pevný deštník, lehkou bundu a pohodlné boty pro celodenní
chůzi ve městě.


Pozor, ve Velké Británii jsou jiné zásuvky na elektrické spotřebiče. Sežeňte si
před odjezdem redukci pro Velkou Británii!

 Obecná bezpečnost: Během zájezdu se cestující dostávají do každodenních běžných situací, při
kterých přirozeně existují různá rizika (zranění, ztráta dokladů a financí, možná ztráta orientace
v cizím prostředí apod.). Pro snížení těchto rizik vždy doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a
plně následovat rady a pokyny průvodce, který dobře zná místní prostředí a tato rizika dokáže ve
velké míře eliminovat.
U studentů do 18 let je nezbytně nutné, aby se řídili pokyny pedagogického dozoru a průvodce.
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Peníze na vstupy: peníze na vstupy budou vybírány v autobuse v LIBRÁCH!


STORNO PODMÍNKY:
60 dnů před datum odjezdu na zájezd – odstupné se neúčtuje
59–50 dní před datem odjezdu na zájezd – odstupné ve výši 30 % z celkové ceny
zájezdu
49–30 dní před datem odjezdu na zájezd – odstupné ve výši 60 % z celkové ceny
zájezdu
29–10 dní před datem odjezdu na zájezd – odstupné ve výši 80 % z celkové ceny
zájezdu
9–0 dní před datem odjezdu na zájezd – odstupné ve výši zaplatí účastník 100 % z
celkové ceny zájezdu

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ PIŠTE, VOLEJTE.
Vedoucí zájezdu: Petra Dvořáková, email: pdvorakova@zsronov.cz
Pedagogický doprovod: Jana Auersvaldová, Denisa Bížová
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