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Pokyny pro účastníka školního studijního zájezdu
zpracováno dne: 02. 04. 2019
číslo zájezdu 1511

010 – Stratford upon Avon s výukou angličtiny a výlety
28. 4. – 4. 5. 2019 (NEDĚLE - SOBOTA)
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste se rozhodli využít našich služeb.
Věříme, že se Vám bude s námi na cestách líbit a že si opět příště vyberete zájezd z naší nabídky.
Před samotnou cestou věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím.

Odjezd na zájezd: 28.

4. 2019 (NEDĚLE)

Odjezd ve 12:00 hod. – sraz účastníků v 11:30 hod.
Místo přistavení autobusu:
Nádražní 203, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Předpokládaný návrat dne 4. 5. 2019 cca 14:00 – 15:00 (DLE DOPRAVNÍ SITUACE)
Bc. Marie Tutterová (průvodce sdělí své tel. číslo na zájezdu), řidiči budou informováni o nástupu
průvodce do autobusu v Plzni. V případě problémů volejte na následující tel. čísla:
Cestovní kancelář +420 774 350 875 - linka aktivní v den odjezdu od 9:00
„Upozorňujeme, že při nástupu i výstupu školy je možné pouze jedno nástupní místo uvedené v
pokynech. Individuální nástup/výstup ze zájezdového autobusu není možný! Neumožňují to zákony a
pojištění! Řidiči mají pokyny, aby případným přáním nevyhověli.“
Doprava: GUMDROP s. r. o. https://gumdrop.cz/vozovy-park/
Autobus určený k mezinárodní přepravě vybaven barem, WC a DVD přehrávačem, el. zásuvky od řadu
sedadel. Během cesty (při delších zastávkách pouze, ne za jízdy!!! V kompetenci řidičů…) možnost nákupu
teplých a studených nápojů za Kč (teplé a studené nápoje 15 – 30 Kč)
INFORMACE O ZAVAZADLECH:
KAŽDÝ CESTUJÍCÍ MŮŽE PŘEPRAVOVAT 1 ZAVAZADLO O MAX. HMOTNOSTI 15 KG (BUDE ULOŽENO V
ZAVAZADLOVÉM PROSTORU AUTOBUSU) A 1 PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO DO AUTOBUSU S JÍDLEM,
HYGIENICKÝMI POTŘEBAMI, VĚCMI NA SPANÍ, PENĚZI A DOKLADY. V PŘÍPADĚ, ŽE VELKÉ ZAVAZADLO BUDE
VĚTŠÍ, MŮŽE BÝT ODMÍTNUTO K PŘEPRAVĚ, DŮVODEM JE OMEZENÁ KAPACITA ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU. BĚHEM PŘEPRAVY NENÍ MOŽNÉ OTEVÍRAT KUFR OD ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (NEBEZPEČÍ
KRÁDĚŽÍ PO CESTĚ ZE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU).
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
- autobusovou dopravu
- 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku) v oblasti Stratford upon Avon
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- přepravu přes kanál La Manche (cesta tam i zpět trajekt) – Eurotunel zpět nešel zajistit z důvodu přeplněné
kapacity, hrozilo by, že by celá skupina nemusela být na cestě zpět odbavena, proto ck zajistila i na cestu zpět
trajekt
- 9 lekcí angličtiny s rodilým mluvčím vč. certifikátu na památku
- informační materiály a plánky
- služby průvodce CK
- pojištění pro případ úpadku CK dle zákona č. 159/99 Sb. u ERV Evropské cestovní pojišťovny
- Cestovní pojištění u ERV Evropské cestovní pojišťovny, produkt: Sbaleno; tarif: K Moři Evropa bez spoluúčasti
+ pojištění storna (zrušení zájezdu) dle pojistných podmínek. Kontakt na asistenční službu: EuroAlarm
Assistance Prague, s.r.o., non-stop tel.: (+420) 221 860 606, fax: (+420) 221 860 600, help@euro-alarm.cz,
www.euro-alarm.cz Kartičku pojištění s číslem pojistky a tel. číslem obdrží každý student i pedagog od
průvodce zájezdu.

Povinné vstupné ve výši – viz info níže - je hrazeno v některých případech cestovní kanceláří
předem, bude v autobuse vybírat průvodce (peníze, prosím, vložte dítěti/studentovi do obálky
a podepište, v minulosti jsme obdrželi neplatné libry, takové libry cestovní kancelář
neakceptuje): 60 GBP – případné drobné průvodce vrátí poslední den zájezdu

*Oxford Christ Church College 8/8 GBP *Oxford plavba na lodičkách 7/7 GBP *Oxford prohlídka s průvodcem v
angličtině 5/5 GBP * Stonehenge 0 GBP *Stratford upon Avon Shakespearův rodný dům 8/8 GBP *kostel Holy Trinity
Church ve Stratfordu 2/2 GBP *Warwick Castle 19/19 GBP *loď po Temži 7/13 GBP

UPOZORNĚNÍ – VE VELKÉ BRITÁNII JIŽ NEPLATÍ TYTO BANKOVKY V HODNOTĚ 5 GBP A 10 GBP, jsou
nahrazeny novými na „voskovém papíře“… Banky, pošty ani směnárny neakceptují od turistů staré
bankovky a nemění je!!! Máte-li staré bankovky a nemáte-li cestu do Londýna do Bank of England, je
možné bankovky zaslat do Bank of England poštou, balíček pojistit, přiložit potřebný formulář, kopii OP
nebo PASU, doklad od banky s číslem účtu v mezinárodním formátu. Banka Vám částku připíše na Váš účet.
Postup je zde:
Exchanging banknotes by post na webu: https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/exchanging-oldbanknotes

NEPLATNÉ jsou rovněž staré mince v hodnotě 1 GBP (staré jsou „jednobarevné“ a nové jsou „dvoubarevné“ – tj.
kov je stříbrného a zlatého vzhledu)

Pokyny na cestu pečlivě prostudujte.
PODMÍNKY VSTUPU DO ZEMĚ
Podle informací oficiálního britského webu se nemění to, jaké doklady budete potřebovat pro
vstup do Velké Británie v případě Brexitu s dohodou i bez dohody až do konce roku 2020.
Informace zde: https://www.ckvyukajinak.eu/news/jak-to-bude-s-doklady-pro-cesty-do-uk-v-pripade-brexitu-s-i-bezdohody/ Přesto všem doporučujeme cestovat na pas, který je platný ještě dalších 6 měsíců od
prvního dne vstupu na území Velké Británie.
Na školní zájezd mohou cestovat děti třetích zemí s vízovou povinností, které mají v ČR povolen pobyt (např.
UKR, Vietnam, RUS, aj.) Děti tak mohou cestovat na školní zájezd, i když nemají vlastní pas nebo vízum. Rodiče
dětem musejí v každém případě zajistit náhradní doklad na vycestování na Ministerstvu vnitra ČR, formulář
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„Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU“.CK ráda zájemcům poskytne informace. Vše také na:
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
Cizinci tedy musejí mít: pas (v případě, že mají vlastní), doklad o povolení pobytu v ČR nebo Evropské unii a
Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU potvrzený ministerstvem vnitra, který slouží jako vízum.
Ve Velké Británii platí toto pravidlo: Přísný zákaz nošení kapesních nožů (nože s čepelí delší než 7,62 cm
jsou považovány za útočnou zbraň) a slzného plynu, basebalové pálky, popřípadě dalších zbraní a
nebezpečných předmětů!!! TUTO INFORMACI NEPODCEŇUJTE!!!
V případě převozu zakázaných látek přes hranice (například marihuana a další) si cestovní kancelář
vyhrazuje právo dotyčného vyloučit okamžitě z přepravy bez nároku na náhradu. Způsobí-li osoba, u které
se najdou zakázané látky, škodu i ostatním cestujícím a autobus nemůže pokračovat v zájezdu. Škodu hradí
všem účastníkům osoba, která zakázané látky převážela. Upozorňujeme, že na 99% zájezdů do Velké
Británie je kontrolován zavazadlový prostor psy hledajícími drogy a další zakázané látky či předměty!!!
DOPORUČENÍ
Zavazadla doporučujeme opatřit jmenovkou, adresou a tel. kontaktem na majitele/rodiče.
PROGRAM:

1. den – odjezd od školy. Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais.
2. den – v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a přejezd do Oxfordu. Celodenní pobyt v OXFORDU (nejstarší
univerzita na území Velké Británie), prohlídka památek s anglickým průvodcem v angličtině - návštěva Christ Church
College, která se stala předlohou pro natáčení Harryho Pottera, Bodlain Library, Sheldonian theatre, další univerzitní
koleje. Odpočinek, volno na nákupy. Odpoledne plavba na lodičkách. Možnost návštěvy Ashmolean Museum – sbírky umění a
archeologie. Ve večerních hodinách ubytování v rodinách.
3. den – dopoledne výuka angličtiny cca 8:30 – 11:30 hod. Odpoledne návštěva prehistorické památky STONEHENGE
(megalitické kameny umístěné na salisburské pláni v překrásné anglické krajině). Návrat do rodin.
4. den – dopoledne výuka angličtiny cca 8:30 – 11:30 hod. Odpoledne návštěva rodiště W. Shakespeara STRATFORD UPON
AVON (návštěva rodného domu W. Shakespeara a kostela Holy Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben, volno na
nákupy). Ubytování v rodinách.
5. den – dopoledne výuka angličtiny cca 8:30 – 11:30 hod. Odpoledne návštěva středověkého hradu WARWICK, nově
obohacený o prohlídku Warwick Dungeon (interaktivním způsobem mapuje historii a věznění na hradě, s anglickým výkladem,
na způsob London Dungeon – muzeum hrůzy). V případě časových možností volno na nákupy ve městečku Warwick. Návrat do
rodin.
6. den – celodenní pobyt v LONDÝNĚ: příjezd do LONDÝNA na Greenwich – možnost vyfotografování se na nultém
poledníku. Následuje plavba lodí (studenti tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak
vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do
Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street
10, Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, Buckinghamský palác. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna.
7. den – návrat ke škole.

Průvodce CK Výuka Jinak zajišťuje služby dle programu. V objektech (památkách), ve kterých jsou plánovány
prohlídky, není dovolen výklad doprovázejícího průvodce. V těchto případech vám bude dán výklad během dopravy,
resp. mimo objekt, který pak bude následně navštíven. Průvodce klientům předá nakopírované materiály
v angličtině/češtině, plánky a letáky a prohlídky probíhají za dozoru pedagogů/vychovatelů. Doporučujeme,
abyste se na zájezd připravili, pročetli informace o místech, která navštívíme v turistickém průvodci nebo
na internetu.
S SEBOU MĚJTE:
- adaptér na 240 V, pro případné nabíjení telefonů, lze získat informace http://zasuvky.hw.cz/. Adaptér je také
možno zakoupit v Anglii, cena je cca 5 GBP. Doporučujeme: zakoupit si jeden adaptér do rodiny a vzít si
rozdvojku.
- velmi doporučujeme vybavit děti mobilní/cestovní nabíječkou na mobil, tzn. power bank.
- dostatek jídla a nápojů na cestu (strava začíná dne 29. 4. večeří a končí dne 3. 5. snídaní a obědovým
balíčkem), před odjezdem zpět do ČR dne 3. 5. – zastávka v supermarketu, kde si můžete dokoupit jídlo
na cestu, odjezd do ČŘ je večer a první zastávka na benzinové pumpě v ČR bývá kolem 10:00 – 11:00
- teplé oblečení na cestu, polštářek, ev. deku do autobusu
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- 2 páry pevných bot, deštník nebo pláštěnka
- platný cestovní pas min. 6 měsíců od vstupu do země – ZKONTROLUJTE DATUM PLATNOSTI (doklad musí
být platný po celou dobu pobytu mimo ČR).
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, tel. číslo na PEDAGOGA, VYCHOVATELE, lehký batůžek na svačiny
- domácí teplejší oblečení (v Británii se v domácnostech moc netopí…)
- toaletní potřeby + vlastní ručník (povlečení ne), základní toaletní potřeby do autobusu
- základní léky pro event. nachlazení
- slovník, psací potřeby, oblíbené DVD do autobusu
- drobný dárek pro rodinu (něco typického pro naši republiku, info letáky o Vašem městě (kraji) z informačního
centra v angličtině, jiné suvenýry či pochutiny typické pro naši zem – NE ALKOHOL!!! )
- kapesné min. cca 30 - 50 GPB
- cca 4 – 20 € (drobné mince na WC po cestě doporučujeme, WC v Německu se platí 0,70 EUR/použití)
- české peníze cca 300,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje)
- suché potraviny, které se nekazí (na doplnění stravy během dne – sušenky, suché chlebíčky, jablka, trvanlivý
salám, paštika, apod.), jídlo si děti mohou dokoupit i během dne, každý den se dělají pauzy a možnost
občerstvení je téměř všude
- lahev na pití (ve svačinovém balíčku je 1 nápoj, proto doporučujeme lahev na pití, voda v rodinách je pitná),
britské rodiny jsou zvyklé, že dětem dotáčí vodu do jejich lahví na pití… někdy pak vznikají nesrovnalosti, naše
děti nechápou, co se po nich chce…
UŽITEČNÉ INFORMACE
Časový posun: - 1 hodina oproti středoevropskému času.
Měna: 1 GBP (britská libra), která se dělí na 100 pencí. Peníze lze směnit v bankách, na poštách, ve směnárnách a v některých
hotelech, nebo na trajektu při cestě do Velké Británie. 1 GBP = cca 30 CZK
Počasí: mírné podnebné pásmo s malými výkyvy teplot je ovlivněno teplým Golfským proudem, časté jsou silné větry a vydatné
srážky, pro Britské ostrovy je typická převážně zatažená obloha a díky severní zeměpisné šířce dlouhé letní večery. Počasí se
často mění, ale obecně se teploty v létě pohybují kolem 14-30°C a v zimě kolem 1-4°C. Mezi počasím ve Skotsku a v jižní Anglii
jsou rozdíly, čím více na jih tím vyšší teplotu lze očekávat.
Orientační ceny některých produktů: jablka: cca £0,70-2,60/kg, banány: cca £0,70-2,20/kg, pomeranč: cca £0,40/kus,
mandarinky: cca £2,50/kg, paprika: cca £0,65-0,90/kus, okurka: cca £1,70-3,60 /kg, rajčata: cca £2-7,50/kg, šunka/salám: cca
£0,80-2,40/100g, sýr: cca £5,50-10,60/kg, saláty: cca £0,50-2,30/kelímek, jogurtový nápoj: cca £1/kus, džus: cca £1-2,80/1l,
voda: cca £0,30–0,90/1,5l, chléb: cca £0,70-1,60/kus, housky: cca £0,70/balíček 4-8 kusů, menu v Mc Donald´s cca 4-6£, FISH
and CHIPS cca 5-7£; lehký oběd/sendvič: cca £2-£4; oběd v kavárně: cca £4-£7; hamburger: cca £1.00; cappuccino: cca £2-£3;
Poštovní služby: pošty naleznete ve středu každého města, zajišťují zásilkové služby, výměny peněz (0% komise), prodeje
známek a dalších poštovních předmětů, placení složenkou aj. Otvírací doba je zpravidla Po-Pá 09:00-17:00, hlavní pošty mívají
otevřeno i v So 09:00-12:30 (otevírací doba se může lišit). Známky zakoupíte také u novinových stánků, v samoobsluze a
supermarketu. Britské schránky jsou červené, volně stojící válcové nebo připevněné na zdi. Některé válcové schránky mají dva
otvory: jeden pro zásilky zahraniční a první třídy a druhý pro zásilky druhé třídy. Známka do Evropy na pohled či dopis do 40 g
stojí cca 68 pencí, do států mimo Evropu cca 1, 10 £.

Telefonní služby: Předvolba do ČR je 00420.
KONTAKTY/ZASTOUPENÍ

Velvyslanectví České republiky: 26 Kensington Palace Gardens, London W84QY
tel.: +44 20 7243 1115, konzulární pohotovost: +44 77 6968 2442
Důležitá telefonní čísla ve Velké Británii: nouzové volání: 999 (první pomoc, policie, požární služba) – bezplatně

HEZKÉ POČASÍ A MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ Z VAŠÍ CESTY
VÁM PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ CK Výuka Jinak
CK VÝUKA JINAK Praha, Nám. Dr. Václava Holého 1057/16, 180 00 Praha 8 – Libeň
www.ckvyukajinak.eu, info@ckvyukajinak.eu,
tel./fax.: 223 013 788, DIČ 69323950, IČO CZ8059130266

