
Další důležité informace k zájezdu LONDÝN - KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA TEMŽI 

 

Ve Velké Británii je ubytování zabezpečeno v rodinách s plnou penzí v dvoj-, troj- a čtyřlůžkových 

pokojích (snídaně a večeře v rodinách, oběd chystá rodina formou balíčku – zpravidla sendvič, malé 

pití a chipsy, příp. ovoce). 

Pro speciální diety (bezlepková, diabetická, jiná speciální dieta, potravinové alergie) ve stravě 

v hostitelských rodinách se váže příplatek 150,- Kč/osoba/noc. 

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem, který je vybavený klimatizací, TV, DVD, bufetem (teplé 

a studené nealkoholické nápoje) a WC. 

 Každý zájezd doprovází technický průvodce CK Školní zájezdy. 

Cena zájezdu bude uhrazena ve třech zálohových splátkách: 

 

1. platba(záloha) 1500 Kč do 24. 11. 2017 

2. platba(záloha) 2000 Kč do 16. 1. 2018 

3. platba(záloha) 3150 Kč do 6. 3. 2018 

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava od naší školy autobusem, pojištění léčebných výloh v rozsahu 

ČSOB do výše 3 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škody do výše 2 mil. Kč, pojištění ztráty zavazadel, 

úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů do výše 80 % stornopoplatků, 

pojištění proti úpadku CK, průvodce CK po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky. 

Pokud by o účast na zájezdu měly zájem i dospělé osoby (například rodiče žáků), je třeba CK 

informovat s dostatečným časovým předstihem. K účasti osob nad 18 let, které nejsou prezenčními 

studenty základní nebo střední školy, se váže příplatek za ubytování a stravu v hostitelských rodinách 

ve výši 200,- Kč/osoba/noc. 

Cestovní doklady: 

• Pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat s platným cestovním pasem nebo s platným 

občanským průkazem se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí). 

• Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku do 18 let, kteří mají v ČR trvalý nebo dlouhodobý 

pobyt, nemusí mít do Velké Británie vízum. Je však třeba, aby si vyřídili speciální formulář "Seznam 

cestujících na školní výlet v rámci Evropské Unie", který vydává cizinecká policie v místě bydliště. Na 

tomto formuláři je potvrzena účast dotyčného na zájezdu, ředitelem školy a cizineckým úřadem. 

Tento doklad se předkládá při hraniční kontrole, jak ve Velké Británii, tak i dalších státech 

Schengenského prostoru (např. Německo). Je nutné, aby měl každý žák, kterého se seznam týká, 

vlastní potvrzený seznam. Tranzitní vízum již nutné není. 

• Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku 18 let a víc musí mít do Velké Británie vízum. 

Upozorňujeme, že cestovní kancelář nepřebírá odpovědnost v případě, pokud nedojde k včasnému 

vyřízení dokladů, potřebných k účasti na zájezdu. 

Pro aktuální informace o cestovních dokladech se obraťte na příslušný úřad. 


