
Pavel Hadamčík – DERY, cestovní kancelář, Horní nám. 48, Opava 

Tel: +420 553715934/5, IČ 47633832, DIČ CZ 6411301897 

... již více jak 25 let na trhu 

... první soukromá CK v Opavě a 3. v republice.... 

 

Pokyny k zájezdu do Londýna 

Termín: 6.12.-12.12.2015 

Odjezd:  neděle 06.12.2015 v dopoledních hodinách 

BRNO - Jasanova 

 
(sraz účastníků 15 minut před odjezdem) 

 

 

Tel. kontakty:  

Simona Tělupilová, t.č. +420 603 734 752 

Radek Ševčík, t.č. +420 604 118 390  (doprava)  

EMERGENCY CALL: 999 

 

 

Ubytování:  

Ubytování je zajištěno v uzavřené prázdninové skautské vesničce na okraji Londýna. K dispozici jsou tři  domy 

umístěné v uzavřeném areálu a příjemném prostředí lesoparku. Každý dům má k dispozici WC a společenskou 

místnost. Sprchy a další sociální zařízení jsou umístěny v samostatném domě v blízkosti ostatních domů. 

Ubytovací zařízení neposkytuje ložní prádlo ani vybavení. Proto je nezbytnou nutností každého účastníka 

zájezdu, mít s sebou prostěradlo, spací pytel a hlavový polštář. Jedná se o jednoduché ubytování, připravte se 

prosím na tuto skutečnost.  

Vzhledem k úzké příjezdové silnici, dojezd autobusu až k místu ubytování není možný. Po příjezdu budou 

odvezena zavazadla dodávkou k místu ubytování. Jedná se o 3 budovy (Pembroke, Jubilee, Bridger), kdy 

poslední ze tří je od ostatních dvou více vzdálená. Je proto nutné, aby děti/studenti měli viditelně 

označena zavazadla barevnými stužkami pro přesné nasměrování zavazadel do konkrétních budov. 

Budova, ve které budou žáci ubytováni, bude upřesněna v posledních pokynech.    

 

Zavazadla budou odvezena na místo ubytování vanem. K dispozici bude v místě dále mikrobus, který 

poskytne žákům/studentům transfer na ubytování. Druhou variantou je využití zkratky a pěší přesun do 

místa ubytování (cca 15-20 minut chůze). Proto je nutné mít v autobuse připravenou již první den náhradní 

obuv (nejlépe holínky), pláštěnku, baterku, dostatek teplého a nepromokavého oblečení.       

 

V ceně není závěrečný úklid. Je nutné udržovat kapacitu průběžně čistou a uklizenou. Na úklid se vybírá 

vratná kauce 50 GBP/škola. V případě, že bude kapacita předána uklizená a bez závad, bude kauce vrácena. 

      

Adresa: 
Downe Activity Centre, Birdhouse Lane, Downe, Orpington, BR6 7LJ Kent 
Tel: 0044 1959 572121  
Pohotovostní linka: 999 

Pohotovostní linka z budov: 9999 

Emergency: 0044 7887 550431 

 

 

Stravování 



Stravování je zajištěno v místě ubytování a to převážně z českých surovin. První službou je večeře v den 

příjezdu. Ostatní dny pobytu je strava zajištěna formou plné penze (snídaně – v místě ubytování, oběd formou 

balíčků včetně svačinky a večeře – v místě ubytování). Poslední službou je snídaně v den odjezdu a balíček 

s občerstvením na zpáteční cestu. V případě potravinových alergií je potřeba toto hlásit dopředu.  

 

Výuka 

Výuka je zajištěna v jazykové škole New London College v Hounslow. Doba výuky: 09.00 – 12.00, úterý, středa, 

čtvrtek. Žáci budou rozděleni do tříd podle věku. Poslední den výuky žáci obdrží certifikát. Učitelé mohou čas 

v době výuky trávit ve sborovně. Ve třídě bude moci být v době výuky vždy jen jeden učitel. Po ukončení výuky 

zůstávají děti v objektu, kde budou mít oběd (obědový balíček) 12.00-12.30. Poté odjezd na odpolední 

program. Přeprava v rámci Londýna je zdlouhavá. Cesta do školy, případně na program se proto může 

prodloužit až na 2 hodiny.     

Adresa:  
New London College, Sceptre House,  75-81 Staines Road, Hounslow, London, TW3 3HW 
Tel: +44 (0)20 8570 7766 

 

Program zájezdu  

Po dobu zájezdu budou navštíveny základní památky a významná místa Londýna, viz níže.  

   

Doprava 

Doprava je zajištěna moderním klimatizovaným autobusem se zkušenými a spolehlivými řidiči. Autobus splňuje 

příslušné normy pro vjezd do Velké Británie. Všechna sedadla mají bezpečnostní pásy. V autobuse je toaleta. 

Trajekt je zajištěn z přístavu Dunkinrque nebo Calais.  

Po dobu jízdy bude k zakoupení za české koruny teplé a studené nápoje. V den návratu autobus dorazí na 

stejné místo odjezdu. 

Doporučujeme vzít si do autobusu deku, příp. i menší polštářek. Mějte prosím s sebou kapesné v Kč pro nákup 

občerstvení během cesty po území ČR. Připravte se prosím na skutečnost, že první jídlo je večeře v pondělí 

večer. Žáci/studenti by proto měli mít s sebou dostatek jídla na cestu. Stejně tak prosím vezměte v úvahu, že 

v případě cesty zpět je posledním jídlem balíček na cestu (pátek), kdy příjezd do nástupních míst bývá v 

sobotu ve večerních hodinách (Morava), případně v poledních hodinách (Čechy).  

 

Cestovní pojištění:  

Všichni účastníci mají zajištěno komplexní cestovní pojištění ČP a.s. Cestovní pojištění zahrnuje léčebné výlohy 

(plnění do 3 000 000 Kč), úrazové pojištění (nezbytné léčení do 20 000 Kč, trvalé následky do 200 000 Kč, smrt 

úrazem do 100 000 Kč), pojištění odpovědnosti za škodu občana, pojištění cestovních zavazadel a pojištění 

storna zájezdu.  

 

Cestovní doklady:  

Do Velké Británie je možné vycestovat na základě platného cestovního dokladu.  Občan ČR může vstupovat a 

pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného 

cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.  

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. 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. Pro urychlení vyřízení 

náhradního dokladu doporučujeme mít s sebou kopii cestovního dokladu.  

Před odjezdem prosím zkontrolovat, zda všichni účastníci mají s sebou platný cestovní doklad.   

V případě, že je ve skupině osoba jiné než české národnosti, je nutné se informovat o 

vstupních podmínkách pro pobyt ve Velké Británii a informovat o tomto neprodleně naší 

CK.     
 

 



Dokumenty učitelé:  

Níže uvedené dokumenty musí mít učitelé (dospělé osoby) s sebou: 

- Výpis z rejstříku trestů 

- Zmocnění učitelů k opatrování dětí/studentů, resp. všechny dokumenty, které jste nám v souvislosti se 

zájezdem zasílali 

- Seznam účastníků zájezdu potvrzený školou  

 

 

Každý účastník musí mít s sebou:  

- Cestovní dokument (doporučujeme mít kopii dokumentu s sebou) 

- Průkazku pojištěnce 

- Polštář + povlak + prostěradlo + spacák + deka 

- Ručník a mýdlo 

- Láhev na pití (na čaj) 

- Pevná obuv, deštník, pláštěnka, holínky, teplé a nepromokavé oblečení, batoh (toto mějte prosím u 

sebe již první den v autobuse)  

- náhradní obuv, dostatek teplého a nepromokavého oblečení 

- přezůvky 

- krabička na svačinu 

- Pomůcky do školy (sešit, psací potřeby) 

- Děti kinedryl, igelitovou tašku pro případ nevolnosti , léky, které užívá 

- Doporučujeme elektrickou redukci do zásuvky 

- Drobné EUR na toalety v Německu a Francii  

- Kapesné v Kč pro nákup drobného občerstvení při průjezdu ČR, nákupu nápojů v autobuse, případně 

v českém bufetu v místě ubytování  

- Cestovní pojištění vydané CK (bude předáno zástupcem CK u autobusu při odjezdu, případně zasláno 

poštou na adresu školy)  

- Doporučujeme zjistit, zda děti, které si berou s sebou telefon, mají roaming.   

 

 

PROGRAM JAZYKOVÉHO POBYTU V LONDÝNĚ 
Upozornění:  
V pondělí, resp. v pátek je nutné odstavení autobusu na 9 hodin + čas na odparkování. V tyto dny 
proto není možné používat autobusy pro přepravu v rámci památek.   
 
1. den ( neděle):   
Odjezd dle nástupních míst, přes SRN, Belgii, Francii, trajektem přes kanál La Manche.  
 
2. den ( pondělí):  
Příjezd do Londýna v ranních hodinách, The Tower of  London (SZŠ – vstup v ceně), procházka přes Tower 
Bridge na jižní břeh Temže k plovoucímu muzeu bitevní lodi HMS Belfast (cca 8 £/dospělý, 4 £/dítě 5-15 let). 
Dále pak směr katedrála St Paul´s Cathedral (cca 18 £/dospělý, 16 £/student, 8 £/dítě 5-16 let, skupinová cena 
cca 15,50 £/dospělý, 13,50 £/student, 7 £/dítě 5-16 let), případně další místa dle časových možností,  večer 
odjezd na ubytování, večeře, nocleh.   
 
3. den ( úterý):  
Snídaně, odjezd do školy,  výuka angličtiny ve škole, po výuce oběd formou obědového balíčku. Odpolední 
program: Windsor – královské město, prohlídka královské rezidence Alžběty II Windsor Castle ( £ 
19,20/dospělý, 16,30£/student,  £ 9,20/dítě – na každých 10 dětí jeden dospělý zdarma). Odjezd na ubytování, 
večeře, nocleh. 
 
4. den (středa):  



Snídaně,  odjezd na vyučování, výuka angličtiny ve škole,  oběd formou obědového balíčku. odjezd do Londýna, 
návštěva Science Museum (zdarma), možnost návštěvy Natural History Museum (zdarma), Victoria Albert 
Museum (zdarma), procházka Hyde Parkem ke Kensington Palace (sídlo Diany, Williama a Kate). Odjezd na 
ubytování, večeře, nocleh. 
 
5. den ( čtvrtek):   
Snídaně,  odjezd na vyučování, výuka angličtiny ve škole, ukončení výuky – předání certifikátu, oběd formou 
obědového balíčku. Přesun do centra. Odpolední program: procházka po Piccadilly Circus, SOHO,  British 
Muzeum, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 
 
6. den ( pátek): 
Snídaně, ukončení ubytování, odjezd do Londýna, pěší okruh Westminster City  – Westminster Bridge, Big Ben 
a Parlament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Downing Street, Horse guards, Trafalgar Square, St. 
Jame´s Park, případně Covent Garden,… ve večerních hodinách odjezd na trajekt. 
 
 7. den (sobota): 
Příjezd do nástupních míst dle místa odjezdu (Morava – ve večerních hodinách, Čechy v odpoledních hodinách).  

VSTUPY NEJSOU V CENĚ ZÁJEZDU.  
Zájem o vstup do jednotlivých, případně jiných památek je potřeba hlásit dopředu a konzultovat s CK.   
V rámci urychlení a zefektivnění dopravy v Londýně (příjezdový a odjezdový den) je někdy doporučena 
přeprava metrem apod.   
 
Program je orientační, může být upraven v závislosti na počasí, časových možnostech, po dohodě průvodce 
s pedagogy, případně nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na vůli, 
činnosti a postupu CK. Časy jsou orientační a závislé na časových možnostech, kdy je potřeba zohlednit 
přesuny v rámci města a omezení možností s ohledem na výuku 3 x 3 hodiny. Program může být v rámci 
jednotlivých dní upraven, navštívená místa zredukována, případně přehozena.   

 

Děkujeme za zakoupení zájezdu v naší CK a přejeme krásný pobyt.  Kolektiv CK Dery  

 

  

   

 


