
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY K ZÁJEZDU

Jižní Anglie a Londýn 17 - 23.9.2018
Pokyny k zájezdu včetně časového harmonogramu obdržíte zhruba týden před konáním zájezdu!!!
Vážení klienti, děkujeme za projevenou důvěru v naši cestovní kancelář  JH Travel. Pevně věříme, že dokážeme splnit vaše očekávání, 
zprostředkujeme vám poznání nového místa neobvyklým způsobem a prožijete s námi příjemné chvíle. Prostřednictvím těchto pokynů bychom rádi 
předali informace k průběhu zájezdu.                                                                                                                                                

PRŮVODCE ZÁJEZDU: Nero Radek 771 774 801

MÍSTO ODJEZDU A PŘÍJEZDU DATUM A ČAS ODJEZDU DATUM A ČAS PŘÍJEZDU

MÍSTO ODJEZDU:

AKADEMIA Gymnázium, 
Základní škola a 
Mateřská škola, s.r.o. 
Rašelinová 11, 628 00 
Brno, Líšeň

17.9.2018
9:30

23.9.2018
v pozdních odpoledních hod.

cca 18: 00 hod.

MÍSTO ODJEZDU:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ 
Ledeč nad Sázavou, 
Koželská 551, Ledeč nad 
Sázavou

17.9.2018
12:00

23.9.2018
v večerních hod. 20-21:00 

Autobus bude přistaven na nástupní místa 15 min. před odjezdem. O případném zpoždění vlivem aktuální dopravní situace vás budeme průběžně 
informovat. Přesný časový harmonogram pro náš zájezd platí dle námi domluveného programu, jednotlivé části se mohou měnit pouze vlivem 
nepředvídatelných událostí. Celý program má od nás k dispozici doprovodný pedagogický dozor.

Doporučujeme si sebou vzít:

- cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
- peníze na vstupné (dle informace učitele) a drobné výdaje, CZK na občerstvení v autobuse
- jídlo a nápoje na cestu 
- oblečení dle počasí – i něco teplejšího (vhodnou obuv-2 páry)
- základní léky pro eventuální nachlazení, pravidelně užívané vlastní léky
- kapesní slovníček 
- psací potřeby                                                                                  

Pojištění - komplexní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, 
odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby, zavazadel a stornopoplatků. Každý účastník 
zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu. 

S pozdravem
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