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Pokyny k zájezdu do Velké Británie:
Cestování autobusem: při cestě budete potřebovat mít při sobě osobní věci včetně cestovních dokladů.
Je dobré si tyto věci připravit do menšího příručního zavazadla, které můžete mít s sebou v autobuse.
Nezapomeňte na svačinu, nápoj, hygienické potřeby, knížku či hudební přehrávač. Při delších cestách
přes noc oceníte výhody deky, přezůvek nebo volnějšího oblečení. Autobusy jsou vybaveny klimatizací,
polohovatelnými sedačkami, světly nad každou sedačkou, televizí a také minibarem, kdy o pauzách
budete mít příležitost zakoupit si u řidičů chlazené i teplé nápoje.
Na většině odpočívadel se platí za použití WC, mějte proto připraveny drobné mince (nejčastěji se platí
0,70 €).
Jízda trajektem: autobus i s pasažéry najíždí do podpalubí, ze kterého se vystupuje na osobní paluby.
Tam je dostatek místa k sezení i odpočinku, bary a restaurace. Na lodi je i obchod, kde si můžete zakoupit
cukrovinky či kosmetiku. Během plavby lze vystoupit na horní otevřenou palubu, ze které je výhled na
moře. Na otevřené palubě bývá chladno a vlhko a podlaha bývá kluzká, doporučujeme zvýšenou
opatrnost! Cesta Calais – Dover trvá většinou cca 90 minut.
Jízda Eurotunelem: autobus i s pasažéry vjíždí do vlakové soupravy, ve které projede tunelem pod
kanálem La Manche. Cesta trvá 35 minut a během ní není možno vlakovou soupravu opustit. V přední i
zadní části soupravy jsou toalety.
Kontroly při vstupu a výstupu do /z Velké Británie: Každá osoba vstupující, a od dubna 2015 i vystupující
ze země, je kontrolována. Je nutné, aby všichni měli v příručním zavazadle uložen platný cestovní doklad.
Průvodkyně vám tuto povinnost neopomene připomenout ihned po nástupu do autobusu či před
odbavením na letišti. Pro předcházení problémů spojených s řešením ztráty dokladu doporučujeme, aby
pedagogové zvážili možnost doklady od dětí vybrat ihned po vstupu do Velké Británie a po dobu zájezdu
je nechat u sebe. Je vhodné před samotným zájezdem cestovní doklady ofotit a tyto kopie žákům
v průběhu pobytu ponechat.
Cestovní doklady: Pro vstup do Velké Británie je možné použít jak pas (Ministerstvo zahraniční věcí ČR
uvádí, že je nutné mít pas platný nejméně po dobu pobytu), tak občanský průkaz (se strojově čitelným
kódem).
Pojištění: studenti budou pojištěni prostřednictvím cestovní kanceláře, a to na pokrytí léčebných výloh,
asistenční služby v zahraničí, osobní odpovědnosti, ztráty zavazadla a pojištění zrušení objednaných
služeb (tzv. storno).
Peníze na vstupy: pro týdenní pobyt bude od studentů vybírána částka 40- 70 liber. Průvodce tuto částku
vybere první den zájezdu, proto je nutné, aby studenti měli tyto peníze již dopředu připraveny v
autobusu a vyměněny. Průvodce povede evidenci výdajů a na konci zájezdu provede vyúčtování a
případné vrácení peněz studentům, a to tak aby měli čas vrácené peníze utratit.
Peníze pro osobní potřebu: veškeré nutné výdaje jsou zahrnuty v ceně zájezdu (strava, ubytování),
přesto doporučujeme vzít si s sebou přiměřenou částku na suvenýry, drobnosti… Ceny ve Velké Británii
jsou vyšší než v ČR, proto je vhodné vést si s sebou cca 30 liber (a samozřejmě více).
Velká Británie: zákony Velké Británie nedovolují držení jakýchkoliv zbraní na veřejných místech. U
některých vstupů do památek dochází k namátkovým kontrolám. Zvláště upozorňujeme na zákaz držení
nožů s čepelí delší než 5 cm, nožů s pojistkou a podobně. Ve Velké Británii dále není povoleno nosit u
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sebe pepřový či slzný obranný sprej. Zanecháním těchto předmětů doma se vyvarujete eventuelních
nepříjemností s britskou policií.
Bezpečnost ve Velké Británii je vysoká, přesto doporučujeme dávat si pozor na doklady, peníze či
fotoaparáty, a to především ve větších městech a na rušnějších místech.
Na silnicích panuje čilý provoz a jezdí se po levé straně, při pohybu po ulicích dbejte maximální
opatrnosti. Při přecházení se rozhlédněte raději dvakrát a nejprve doprava! Na silnicích jsou časté
přechody pro chodce, ve větších městech i podchody.
Toalety jsou ve Velké Británii často zdarma, někde se platí nižší částka (do 50p). Jsou všude a
v dostatečném množství.
Počasí ve Velké Británii je značně proměnlivé. Je dobré být vybaven pro slunečné, ale i deštivé a větrné
podmínky. Nezapomeňte na pevný deštník, lehkou bundu a pohodlné boty pro celodenní chůzi ve městě.
Ubytování v hostitelských rodinách: rodiny, které poskytují ubytování, jsou vybírány na základě
bezpečnostních, hygienických a sociálních kritérií a jsou pravidelně kontrolovány. Jsou sdruženy
v místních organizacích, s jejichž „koordinátory“ se dojednávají např. časy příjezdů a odjezdů, program, a
s nimiž se také řeší eventuální problémy. Rodiny poskytují ubytování a stravu, za to jsou placeny. Často se
svými hosty i společensky konverzují, ale není to pravidlo, které se dá vyžadovat. Je milé, pokud
návštěvník přiveze do rodiny malý dáreček, suvenýr z místa, kde žije. Dbejte na to, že ve Velké Británii je
přísně zakázáno užívání ale i držení alkoholu a omamných látek osobami mladšími 18 let – předání dárku
podobného typu (Becherovka, Plzeňské pivo apod.) nezletilou osobou může přivést rodinu do
nepříjemné situace.
Jídlo v rodinách podávané je většinou typické pro danou oblast. Rodiny většinou hostům podávají totéž,
co sami jedí. Večeře bývá teplá, často následuje malý dezert, k pití bývá čistá voda. Snídaně je obvykle
kontinentální, tzn. cereálie, toasty, máslo, marmelády, káva, čaj, džus, mléko. Balíček na cestu většinou
obsahuje sendvič či obloženou bagetu, sušenku, kousek ovoce, pití.
Některé typické domky starší zástavby mají oddělené kohoutky na teplou a studenou vodu, zvláštní
systém pouštění sprch nebo některé jiné méně časté anomálie. Návštěvníci jsou při vstupu do domu se
vším neobvyklým seznámeni. Pozor, ve Velké Británii jsou jiné zásuvky na elektrické spotřebiče. Sežeňte
si před odjezdem redukci pro Velkou Británii!
Rodiny přejímají za osoby mladší 18 let zodpovědnost. Večerní vycházky jsou zakázány anglickým
partnerem/organizátorem.
Při prvním setkání jsou všichni účastníci vyzvednuti rodinou, která jim pomůže s odvozem zavazadel,
totéž se týká posledního odjezdu. Všechny ostatní příjezdy a odjezdy jsou samozřejmě také kontrolovány
koordinátorem, pedagogickým dozorem a průvodcem, nikdo není ponechán bez dozoru. Do
vzdálenějších rodin jsou studenti rozváženi, ale do velmi blízkých lokalit ubytování mohou chodit pěšky.
Obecná bezpečnost: Během zájezdu se cestující dostávají do každodenních běžných situací, při kterých
přirozeně existují různá rizika (zranění, ztráta dokladů a financí, možná ztráta orientace v cizím prostředí
apod.). Pro snížení těchto rizik vždy doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a plně následovat rady a
pokyny průvodce, který dobře zná místní prostředí a tato rizika dokáže ve velké míře eliminovat.
U studentů do 18 let je nezbytně nutné, aby se řídili pokyny pedagogického dozoru a průvodce.
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