
 

 
 
 
 

INFORMACE K ZÁJEZDU: Velká Británie – Londýn pro základní školy  
Termín: 04. 03. – 08. 03. 2018 
 
Odjezd: neděle 04. 03. 2018 
 

Odjezdové místo Upřesnění Čas 

Teplice ŽS Teplice, Edisonova ulice 1732/9 
přistavení: 12:45 

odjezd: 13:30 
  
 

 
DOPRAVA:  
Luxusním zájezdovým autobusem SCANIA IRIZAR i8 - 65 míst s WC a DVD, možnost zakoupení nápojů.  

 
PRŮVODCE:  
Marcela Hájková – mobil +420 604 449 798 – pouze v den odjezdu  
Průvodce podává výklad o památkách a pamětihodnostech, řeší připomínky studentů/pedagogů a 
organizační věci. V žádném případě nedohlíží na studenty. 

 
CESTOVÁNÍ DO VELKÉ BRITÁNIE 
Občan ČR může cestovat do Velké Británie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. 
Je však zakázáno cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně 
po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie. Pro vstup a pobyt ve Velké Británii kratší, než 90 
dnů, nepotřebuje český občan žádné povolení. 
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem 
návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR. 
Zkontrolujte si platnost svých cestovních dokladů. Upozorňujeme, že za jakékoliv zanedbání cestovních 
formalit cestovní kancelář nenese zodpovědnost. 
 

Při cestách do Velké Británie se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména během pobytu ve 
větších aglomeracích. V případě mimořádných situací je nutno dbát pokynů příslušných místních orgánů. 
Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje 
zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Cílem se stávají turisté navštěvující 
historické památky, v restauracích, vlacích a londýnském metru. 
Při pobytu ve Velké Británii je zakázáno držení kapesních nožů nebo plynových sprejů (pepřový sprej 
apod.). Dle zákonných ustanovení Velké Británie je nůž s čepelí delší než 7,62 cm považován za útočnou 
zbraň, a za držení či manipulaci s takovýmto nožem na veřejnosti hrozí trestní postih. 
 

Nezapomeňte si při příjezdu do Anglie seřídit čas. V Londýně je o hodinu méně než v České republice, a to  
bez ohledu na roční období. 
Oficiální měnou Velké Británie je britská libra. Z důvodu příznivějšího kurzu doporučujeme libry směnit již 
před odjezdem v České republice. 
Vzhledem k tomu, že cesta do Velké Británie vede přes Německo, Francii a Belgii, doporučujeme mít s 
sebou drobné mince EUR. Toalety bývají zpoplatněny částkou 0, 50 EUR - 1 EUR. Za kupon, který dostanete 
při vstupu na toalety, Vám bude odečtena částka při případném nákupu na čerpací stanici. 
 



UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÝCH RODINÁCH 
Složení britských rodin bývá obvykle velmi pestré od mladých manželů s malými dětmi, přes střední 
generaci, až po starší manželské páry, či osamělé dámy. Británie je stát multikulturní, a proto je třeba 
počítat i s tím, že ubytování může být i v rodinách odlišné barvy pleti nebo jiného náboženského vyznání. 
Konkrétní ubytování nemůže CK v žádném případě ovlivnit. 
Na hostitelské rodiny jsou kladeny vysoké nároky, které musí ve všech bodech splňovat. Rodiny prochází 
přísným výběrovým řízením, kdy se mimo jiné prověřuje trestní bezúhonnost nejen samotné hostitelské 
rodiny, ale i jejích nebližších členů. Rodiny jsou přátelské a pohostinné, se slušným vystupováním. Totéž se 
očekává i od studentů. 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta každodenní doprava studentů za doprovodu hostitelské rodiny na místo srazu s 
ostatními účastníky školního zájezdu. Hostitelská rodina přebírá při převzetí za studenta plnou 
zodpovědnost až do doby návratu druhého dne. Studenti dále nemají povoleno vzdalovat se ve večerních 
hodinách z hostitelské rodiny. 
Doporučujeme teplé oblečení i na noc, na ubytování bývá chladněji. Ložní prádlo zajišťuje hostitelská 
rodina, hygienické potřeby a ručník si účastníci vozí vlastní. 
Jelikož mají Britové odlišný typ elektrických zásuvek, je nutné si s sebou vzít adaptér. 
 
STRAVOVÁNÍ 
Stravování probíhá formou plné penze = snídaně, oběd ve formě balíčku a teplá večeře. Strava začíná 
večeří, při příjezdu do rodiny a končí snídaní a předáním posledního obědového balíčku. 
Snídaně se většinou skládá z toastů, másla, marmelády, cornflakes s mlékem, k pití džus, čaj nebo káva. 
Oběd v balíčku obsahuje sendvič, malé pití (0,2 – 0,5 l), ovoce, sušenku apod. 
K večeři zpravidla bývá maso a příloha, pizza, těstoviny, salát, dezert apod. Při zpáteční cestě obdrží každý 
účastník jako dárek malou svačinku. 
 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
Cena zájezdu zahrnuje komplexní cestovní pojištění, které obsahuje léčebné výlohy v zahraničí, úraz, 
odpovědnost, pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a storno zájezdu (pojišťovna uhradí 80 % ceny zájezdu v 
případě neúčasti na zájezdu ze zdravotních důvodů - nutno doložit lékařskou zprávou). 
Občané ČR se musí při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat 
Evropským průkazem zdravotního pojištění. Léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké 
Británii hradí sám. Uschovejte si pečlivě všechny doklady a lékařské zprávy pro vyřízení s pojišťovnou po 
návratu do ČR. 
 
ZAVAZADLA 
U autobusové dopravy považujeme za běžnou velikost zavazadla 1 kufr nebo sportovní tašku 
O MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI 15 KG + 5 KG PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO DO AUTOBUSU. Nutná je visačka se 
jménem.  Je zakázáno přepravovat nerosty, minerály, faunu a flóru, pokud se nejedná o suvenýry 
zakoupené v obchodech s pokladním dokladem.  
POZOR! S ohledem na transfery osobními auty hostitelských rodin z a na místa srazu, je nutné mít menší 
zavazadla. V případě, že se zavazadlo nevejde do zavazadlového prostoru osobního auta, musí si student 
zajistit transfer do hostitelské rodiny Taxi službou na vlastní náklady! 
 
PROGRAM:  
1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu 
Calais, trajekt z Calais do Doveru. 
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka města – Greenwich, procházka parkem ke Královské observatoři 
a Nultému poledníku, projížďka lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge. Procházka 
po slavném mostě na jižní břeh Temže k bitevní lodi HMS Belfast. Dále okolo divadla Globe k mostu 
Millennium bridge, po kterém dojdeme k druhé největší církevní stavbě Evropy, k monumentální St. Paul's 
Cathedral. Následuje přejezd na místo setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře. 
3. den: snídaně v rodinách. Návštěva Natural History Museum (kostry dinosaurů, sbírky meteoritů, 



místnost se zemětřesením, živé exponáty aj.), procházka po Hyde Parku, kolem Royal Albert Hall, Albert 
Memorial a Diana Memorial. Odpoledne přejezd do ateliérů Warner Bros Studios, kde se natáčely filmy o 
Harry Potterovi. Prohlídka mnoha fascinujících modelů, scén, místností a filmařských postupů. Případně 
náhradní program (bude upřesněno). Návrat na ubytování, večeře.  
4. den: snídaně v rodinách. Prohlídka centra Londýna - Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Whitehall,Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Dle zájmu návštěva 
největšího londýnského hračkářství - obchodní dům Hamleys, nákupy na Oxford Street, případně projížďka 
na slavném kole London Eye. Navečer odjezd do Doveru, trajekt do přístavu v Callais. 
5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa. 
 

PROGRAM JE ORIENTAČNÍ, MŮŽE BÝT AKTUÁLNĚ DLE SITUACE UPRAVEN PRŮVODCEM. 
 
KAPESNÉ 
K ceně zájezdu je nutné počítat ještě s kapesným na vstupné do památek a atrakcí, případně i s jízdným na 
metro/vlak nebo plavbu lodí a kapesným pro vlastní potřebu.  
 

Orientační ceny vstupného: 
 Tower of London – děti a studenti do 16 let 11 GBP, studenti 16+ 18 GBP, dospělí 23 GBP 
 HMS Belfast – zdarma po předchozí rezervaci 
 Natural History Museum – zdarma 
 Warner Bros Studios – děti a studenti do 16 let 31,50 GBP, studenti a dospělí 16+ 39,50 GBP 
 London Eye – děti a studenti do 16 let 21 GBP, studenti a dospělý 16+ 26 GBP 
 MHD (metro/loď) – děti a studenti do 16 let 10 GBP, studenti a dospělí 16+ 20 GBP 

 

Přesnou cenu sdělí průvodce na místě. 
 
 
NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU:   

 platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas), 

 malý polštářek pod hlavu, případně přikrývku na cestu do autobusu, 

 jídlo na celý den, v autobuse lze zakoupit za Kč teplé a studené nápoje, 

 léky, které pravidelně užíváte, 

 kapesné na vstup + vlastní potřebu,  

 Evropský průkaz zdravotního pojištění = kartička vaší zdravotní pojišťovny se znakem EU. 
 
 
 

ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY VE VELKÉ BRITÁNII: 
 

 

Velvyslanectví Londýn (Embassy of the Czech Republic) 
26 Kensington Palace Gardens, London 
Tel.: +4420/72431115, nouzová linka: +44/77 6968 2442, Email: london@embassy.mzv.cz,  
Webová stránka: www.mzv.cz/london 
 

České centrum Londýn (Czech Centre) 
116 Long Acre, Covent Garden, WC2E 9PA London 
Tel.: +44 (0) 207 307 51 80 - 3, Email: info@czechcentre.org.uk, Web: www.czechcentre.org.uk 

 
Šťastnou cestu a mnoho příjemných zážitků Vám přeje kolektiv 

zaměstnanců CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. 
 

 
KONTAKT NA ZAMĚSTNANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE: 
 

 telefon: 465 526 000, 603 584 851, email:  usti@ckkalousek.cz 

mailto:usti@ckkalousek.cz

