Zájezd: Praha - Londýn
Termín: 8 – 11. 6. 2020

Vážení rodiče,
s předstihem Vám zasíláme informace o připravovaném leteckém zájezdu do Londýna,
abychom společně stihli vše pohodlně připravit pro hladký průběh cesty. Zájem našich žáků
o tento poznávací zájezd předčil naše očekávání 😊. Cestu na letiště a z letiště zajistí škola
společně autobusem. Posíláme Vám „Pokyny na cestu“ – tedy informace o konečné ceně,
dopravě, zavazadlech.

Pokyny na cestu
Odlet tam:

8. 6. v 10:50 letiště Praha Václava Havla Terminál 1

Přílet zpět:

11. 6. v 21:25 Praha Václava Havla Terminál 1

Doprava z Dymokur:
Cena 335,- Kč (celkem za obě cesty) bude připočtena k doplatku splatnému do 1. 4. 2020.
Odjezd v 7.00 hod. od školy (sraz u školy v 6.45 hod.)
Pojištění:
Za každého žáka bylo při uzavření smlouvy s cestovní kanceláří zaplaceno cestovní pojištění
– 175,- Kč (včetně storno poplatku pro případ nemoci) – podrobnosti pojištění jsou
zveřejněny na stránkách školy.
Shrnutí ceny:
3 000,- Kč – zaplacena záloha
4 500,- Kč – doplatek splatný do 1. 4. 2020 na účet školy 101547400/0300 – variabilní
symbol má dítě přidělen, specifický symbol 4 (zahrnuje dopravu z Dymokur a do Dymokur,
pojištění, doplatek zájezdu)
Přesný program zájezdu (včetně vstupů…) bude zveřejněn nejpozději měsíc před odletem.
Co si vzít s sebou ?



Nezapomeňte platný cestovní PAS se čtecí zónou, Evropský průkaz zdrav.pojištění.

Zavazadlo dle rozměrů v pokynech letecké společnosti 55cm x 45cm x 25cm více o
zavazadlech naleznete na https://www.easyjet.com/en/help/baggage/cabin-bag-and-holdluggage Upozorňujeme, že si s sebou bezplatně můžete vzít pouze toto jedno

zavazadlo!!! Nesmí se přesáhnout velikost ani o cm (včetně madel a koleček), jinak si
letecká společnost účtuje 1 650Kč za odbavené zavazadlo na jednu cestu.


Kosmetika musí být v baleních menších než 100 ml, vše umístit do průhledného
igelitového sáčku, včetně rtěnek a zubních past. Tento sáček musí být buď uzavírací, nebo
alespoň zavázaný na uzel, musí se ukázat u bezpečnostní kontroly, proto ho mějte lehce
přístupný. Doporučujeme vzít co nejmenší balení kosmetiky v zájmu snížení hmotnosti
zavazadla (např. vzorečky šamponů, krémů apod.). Jídlo v kufru být může. Jedna osoba smí mít
jeden uzavíratelný balíček (v Anglii někdy kontrolují)



Při výměně peněz dejte pozor na staré bankovky, pětilibrovka a desetilibrovka je nyní pouze
plastová a dvacetilibrovka je modrá.

Letecká doprava:
Poletíme s leteckou společností Easy Jet. Zde jsou pro jistotu zopakovány základní důležité informace:
 Na palubě se nepodávají jídla zdarma. Je možné si zakoupit jídlo a pití, které nabízejí letušky.
Není zakázáno konzumovat své vlastní jídlo.
 Letenky obdrží žáci na letišti.
 Pití do letadla se dá koupit za přijatelné ceny na letišti.
 Na kabinová zavazadla není žádný váhový limit. Jediná podmínka je, že musíte sami a bez
pomoci uzvednout svou tašku do úschovného prostoru nad hlavou.

Protože budeme cestovat pouze s kabinovým zavazadlem, věnujte pozornost úspornému balení
a velikosti zavazadla. Úspornost balení a ušetřená hmotnost bude také výhodou kvůli nutnosti nosit si
své zavazadlo při přesunech. Lze použít i ruksak střední velikosti, který lze zmáčknout do požadované
velikosti, pokud i některý z rozměrů přesahuje. Pokud dojde ke kontrole velikosti zavazadla, probíhá to
tak, že musíte vložit své zavazadlo do kovového rámu s příslušnými rozměry. U měkkých tašek či
ruksaků to lze vyřešit i tím, že si vyndáte svetr, bundu a tím zmenšíte objem zavazadla. U kufrů se musí
rozměr dodržet a to včetně madel a koleček.
Je možné si vzít k popisovanému zavazadlu malou kabelku nebo malý batoh, nicméně je povoleno
pouze jedno zavazadlo a cestující musí být schopen na požádání daný batůžek do zavazadla vložit.

Nezapomeňte si přibalit dobrou náladu, pohodlné botky, deštník/pláštěnku a už můžete vyrazit!
Smyslem zájezdu je radost z cesty 

