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termín: 10. – 16. 5. 2015
sraz na autobusovém nádraží v neděli v 15.45
cena: 6 700,-Kč – v ceně je zahrnuto ubytování, doprava (trajekt, autobus), stravování,
pojištění, částečné vstupné
ubytování: karavany Allhallows (http://www.haven.com/parks/kent/allhallows/)
o ubytování po 8 (lůžkoviny pro 6 osob), domluvit se- kdo s sebou vezme spacák
doprava: autobus, trajekt
stravování: zajištěno, plná penze (út – pá), min. 1x denně teplé jídlo
lékařský doprovod zajištěn (potřebuji znát léky, které Vaše dítě bere, popř. nemoci)
pojištění bude zajištěno (týden před odjezdem) – cestovní pojištění, úraz, způsobená
škoda
kapesné: 50 - 60 liber (na suvenýry), nějaká eura (drobné na toaletu)
platný PAS (odevzdat pí. uč. Kufnerové nejpozději do 30.4.2015) – musí být platný!!,
možné mít i platný OBČANSKÝ PRŮKAZ
kartičku pojišťovny – nezapomenout vzít s sebou (vyberu u autobusu)
pokud bude chtít Váš syn / Vaše dcera navštívit Museum Madame Tussaud, musí mít
s sebou ještě 25 liber navíc na vstup
žáci budou mít rozchody na zakoupení suvenýrů u Windsoru a Brightonu, i v centru
Londýna, v Allhallows je malý obchod a zábavní centrum
na trajektu se může platit eury i librami
žáci budou poučeni o bezpečnosti chování před školní akcí (bude nutný i Váš podpis jako
zákonného zástupce)
obědy ve škole budou odhlášeny
ROAMING

SEZNAM VĚCÍ NA ZÁJEZD


na neděli a pondělí – do autobusu:
o jídlo na noc a 1. den (dle Vašeho uvážení), pití (PET lahev na 1 – 1.5l, rozpustné
nápoje, čaje) – příjezd do kempu a ubytování až v podvečerních hodinách (v
pondělí)
o hrneček a lžíci (na polévku v pytlíku, čaj)
o ručník, hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo)
o něco pohodlného do autobusu a na spaní (popř. i deku, polštářek)
o pohodlné oblečení, pohodlné boty (do autobusu je možné si vzít i přezůvky),
tenkou nepromokavou bundu ( popř. pláštěnku, deštník)
o fotoaparát
o léky







malý batoh na výlety do Londýna
pohodlné oblečení, boty, přezůvky do karavanu
plavky
toaletní papír, utěrku na nádobí, trochu jaru (stačí 1x na karavan)
adaptér (1x na karavan) – poptat se u starších spolužáků, kteří už v Anglii byli (vzít naši
prodlužovačku), nabíječku na mobil, popř. na baterku do foťáku
psací potřeby, papír
nebrat nic CENNÉHO!! – neručíme za možné poškození či ztrátu




