Šestidenní zájezd do Londýna
Termín: 8. – 13. 5. 2016
Cena (8190,- Kč) obsahuje:







Autobusová doprava po celou dobu zájezdu
Průvodce
3x ubytování v hotelu IBIS Budget** v třílůžkových pokojích
3x snídaně, 3x svačinový balíček, 3x večeře
pojištění proti úpadku CK
rozšířené cestovní pojištění AXA Komfort*

* pojištění léčebných výloh do 5 000 000 Kč, pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění úrazu a smrti do 500 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu do 1 000 000 Kč,
pojištění zavazadel do 20 000 Kč.

Další náklady
V ceně již uhrazených vstupů ve výši 80 GBP jsou lístky do těchto objektů: Tower Bridge, pevnost Tower, St. Paul Cathedral, Warner
Bross Studios, FC Chelsea, London Eye, plavba po Temži, zámek Windsor.
Doporučujeme kapesné na občerstvení či suvenýry 20-50 GBP. Počítejte prosím, že cenová hladina v Anglii je výrazně vyšší než v ČR.

Stručný program zájezdu




Sraz na autobusovém nádraží u školy v neděli v 15:45. Odjezd od v 16:15 hodin.
Program viz stránky školy, sekce Zájezdy do Anglie
Návrat v pátek 13. 5. v odpoledních hodinách na autobusové nádraží u školy

 Nezapomenout:
ROAMING - aktivovat před odjezdem
INFOSCHŮZKA ŽÁKŮ VE ŠKOLE: 2. května (pondělí), příp. i 4. května (středa) během vyučování

SEZNAM VĚCÍ – ANGLIE 2016
1) DO BATOHU DO AUTOBUSU















PAS!!! (vybere se před nástupem do autobusu)
KARTIČKA POJIŠŤOVNY (vybere se před nástupem do autobusu)
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (podepsané rodiči, vybere se před nástupem do autobusu) + POUČENÍ O BEZPEČNOSTI
CHOVÁNÍ PŘED ŠKOLNÍ AKCÍ (opět podepsané rodiči)
jídlo a pití na neděli večer, celé pondělí (bude až večeře v pondělí v hotelu)
kartáček, pasta, malý ručník
pláštěnka/deštník
PEVNÉ BOTY - pohodlné, turistické, nepromokavé (NE CROCSY!!!)
pohodlné oblečení do autobusu - bude se v něm spát (+ bunda)
polštářek, malá deka
igelitový sáček (na zvracení), Kinedryl
jiné léky (pokud užíváte)
mobil, čtení, hry, foťák…
psací potřeby
peníze (kapesné – libry, drobné euromince na WC v Německu - platí se kolem 70 centů)

2) DO KUFRU (zůstane v zavazadl. prostoru autobusu až do pondělního večera)
 hygienické potřeby
 oblečení na 5 dní (+ pyžamo) - nutné 1x dlouhé kalhoty!
 přezůvky na hotel
 1x náhradní boty
 ADAPTÉR!!! (stačí 1 na pokoj)
 jídlo trvanlivé na doplnění (müsli tyčinky, sušenky apod.)
 papírové kapesníčky
 igelitové pytlíky (na špin. prádlo/odpad)
 fén (1 na pokoj)
NEBRAT CENNOSTI!!!! (řetízky, prstýnky atd.) - neručíme za ztrátu

