Nutné informace
Poznávací zájezd – jižní Anglie a Londýn
22. 2. – 26. 2. 2010
odjezd a příjezd bude upřesněn
1. Do 5. 2. – předložte p. M. Heřmanové – cestovní doklad, nebo občanský průkaz
– kontrola údajů
2. Společně s rodiči – projděte znovu všechny informace z letáku, který jste
obdrželi společně s přihláškou
3. Výměna cizí měny – naprosto dostatečné množství – je 50 až 60 liber,
z toho 30 liber je na vstupy /nutné/
– do katedrály v Canterbury – dospělý 7.50, dítě 6.50.
– London Eye – dospělý 17.88, dítě 9.50
– /dítě 16 liber/
dále – plavba po řece Temži
mořské muzeum v Brightnu
nějaká památka v Londýně – např. St Paul´s Cathedral – dospělý 12.50, dítě –
4.50
Ze zkušenosti víme, že děti mají vyměněno příliš hodně a pak utrácejí za
hlouposti.
Nezapomeňte – nějaké drobné euro na WC v Německu.
V autobuse je možné nakupovat minerálky během celého pobytu –
orientační ceny máte v letáku, v době cesty v ČR je také zastávka na jídlo- při
cestě tam i zpět, takže potřebujete i české peníze.
4. Každý musí mít 2 zavazadla, jedno malé do autobusu – kde bude jídlo na cestu
a nejnutnější oblečení. Druhé velké v kufru autobusu. Řidiči neradi otvírají
zavazadlový prostor během cesty. Uvědomte si, že k druhému zavazadlu se
dostanete až druhý den večer, kdy půjdete k anglické rodině.
5. Hygienické a kosmetické potřeby, malý ručník - do příručního zavazadla.
6. Oblečení – teplé a hlavně pořádné boty- budeme stále na nohou, do autobusu
si vemte přezůvky ať máte pohodlí. Doporučujeme i deku, přikrývku či spacák,
kterým se budete moci přikrýt /stačí ve dvojici.
7. Nutný je deštník!!!!!!!!
8. V Anglii je jiný systém zásuvek, pokud budete chtít použít nějaký el. přístroj –
např. nabíječku, fén atd. – kupte si adaptér.
9. Je hezké když do rodiny koupíte nějaký malý dáreček, není nutné.
10.Jídlo s sebou promyslete, hlavně ať se nic nezkazí.
11.Pokud je Vám špatně v autobuse – doporučujeme – kinedryl a igelitovou tašku.
12.S sebou cestovní doklad, průkaz zdravotní pojišťovny
13.Poučení o bezpečnosti, zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti – odevzdáte
p. M. Heřmanové do 18. 2. 2010. Bezinfekčnost datujte dnem 22. 2.
Mgr. Alena Beňová

