Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 54, 323 00 Plzeň

Zahraniční jazykově poznávací pobyt ve Velké Británii I
3. - 11. 10. 2015

Informace před odjezdem
Odjezd: 3. 10. v 6.00 z parkoviště před CAN (mezi ulicemi Tylova a Husova), sraz v 5.45 hodin
Návrat: 11. 10. v odpoledních hodinách, děti zavolají z českých hranic
S sebou: cestovní doklad (platný pas nebo OP), kartičku pojištěnce (cestovní pojištění je v ceně
zájezdu), léky, které užíváte, deštník, menší batoh do školy a na výlety, psací potřeby a sešit, slovník
(stačí v mobilu), menší dárek do rodiny (ne alkohol, ale třeba české cukrovinky nebo plzeňský
suvenýr).
Do autobusu doporučujeme malou deku (můžete i polštářek) zejména na zpáteční cestu.
Jídlo na první dva dny (možno dokoupit drobnosti cestou, ale na oběd se nikam nepůjde), využijte
proto zásob z domova. Ve Francii máme s noclehem objednanou snídani. (Na obě cesty jsme
z časových i bezpečnostních důvodů objednali eurotunel.)
Obědové balíčky v Anglii obsahují většinou sandwich, ovoce, chipsy a vodu a větším jedlíkům
nemusejí stačit, proto doporučujeme vzít si s sebou zásobu tatranek apod. Samozřejmě bude
možnost někde menší jídlo dokoupit. V autobusu můžete využít nabídku chlazených nápojů za
rozumné ceny v korunách (voda, kola apod.), rozhodně nedoporučujeme nákupy u benzinových
pump. S sebou také drobná eura na WC cestou a případně na zastávku v Bruggách.
V Anglii jsou velmi přísná pravidla ohledně držení zbraní (do 18 let vám neprodají ani dětské nůžky),
proto s sebou raději nevozte nože, ani kapesní.
Peníze s sebou: předpokládané vstupné je do 50 liber (vstupy přizpůsobíme zájmům a věku dětí) +
cca 50 liber na osobní výdaje (jídlo, suvenýry…); děti si musí ušetřit peníze na zakoupení jídla na
zpáteční cestu – alespoň 8 liber!!!

Kontaktní telefon na vedoucího zájezdu:
Mgr. Jarmila Jurečková +420 776 301 969 (osobní mobil, volejte prosím jen v naléhavějších
případech)
GFK telefon: 377 925 711, 736 776 821

