
Pokyny a informace pro účastníky pobytového zájezdu do Anglie 

1. Sraz všech účastníku zájezdu dne 16. 11. v 11:30 hod u školy. Odjezd ve 12:00 hod. 

Návrat dne 21. 11. cca mezi 18:00 – 20:00 před školu. Samozřejmě nelze přesně čas 

odhadnout kvůli možným dopravním komplikacím.  

2. Doporučujeme, aby si všichni účastníci vzali s sebou:  

 Adaptér na 240 V pro případ nabíjení telefonů. 

 Dostatek jídla a nápojů na cestu tam a případně i zpět. Vezměte s sebou lahev na pití. 

 U řidičů – možnost koupit párek  

 Vezměte vhodné, teplé oblečení do autobusu, polštářek.  

 Pevné boty, pláštěnka nebo deštník. 

 Platný cestovní pas!!!! Mají všichni??? 

 Toaletní potřeby. Vlastní ručník. 

 Základní toaletní potřeby do autobusu. 

 Seznam léků + dávkování     !Kinedryl! 

 Slovník, psací potřeby 

 Doporučené kapesné – 50 liber = další vstupy, jídlo, pití, nákupy + drobné mince na 

WC (0,50 Eur / jeden vstup)  

 Během cesty tam a zpět se provádí pravidelné zastávky. Možnost nákupu na 

benzínové pumpě v Eurech. 

 České peníze cca 250,- Kč – občerstvení v busu 

 Zavazadla: doporučujeme tři zavazadla, menší příruční s jídlem, hygienickými 

potřebami, doklady, penězi, psacími potřebami – si žák vezme s sebou do autobusu. 

Druhé zavazadlo kufr, nebo taška (musí být označena jmenovkou vlastníka) o 

rozměrech, které by neměly přesáhnout rozměr  67 x 41 x 27 – k tomu se dostanou, 

až první večer v hostitelské rodině, baťoh, který budou mít na zádech při prohlídce 

Londýna 

 Dále pak kartičku zdravotní pojišťovny. 

 Přísný zákaz nošení kapesních nožů…. 

 Vezměte s sebou drobný dárek hostitelské rodině (ne alkohol!!!) 

3. Každý účastník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil v hostitelské rodině žádnou škodu, 

stejně, tak i v autobuse a v navštívených muzeích. Účastníci budou hosty v anglické rodině, 

která se o ně bude starat, a proto je zapotřebí rodinu respektovat. 

4. Rozsah pojištění viz. Tabulka 

5. Jak telefonovat? V případě kontaktu Anglické rodiny předvolba 0044 + číslo rodiny. Pro 

případ volání do ČR je nutná předvolba 00420 

6. Orientační ceny ve V.B. KFC, Mc Donaldś, King Burger – menu 5,50 až 8 liber. Hamburger cca 

4,5 liber. Hot dog cca 2,5 liber. Coca cola, Fanta = 2 libry. Voda 0,5 litru = 1 libra 

Užitečné informace 

Doprava – ve velké Británii jezdí automobily vlevo. Při přecházení ulice se dívejte nejdříve doprava 

Ve Velké Británii je časový posun jedna hodina                 -1 hodina 

Krádeže – je třeba si dávat pozor na peněženky, foťáky, baťohy,… 

Když se ztratíte, můžete oslovit policistu v uniformě. Je třeba si uložit kontakt na průvodce. 


