
OBECNÉ INFORMACE K ZÁEJDŮM DO VELKÉ BRITÁNIE 
 
 
Ráda bych Vás informovala, že cena zájezdu je kalkulována pro minimálně 42 platících účastníků. Při 
tomto počtu se pedagogický dozor (3 pedagogové) účastní zájezdu bezplatně. Cestovní kancelář 
těmto učitelům hradí veškeré náklady spojené se zájezdem, včetně všech vstupů do jednotlivých 
objektů a zdravotního pojištění. Pro zpříjemnění cesty poskytujeme těmto pedagogům také 3 x teplé 
a 3 x chlazené nápoje denně zdarma. Pro menší skupiny platí, že na každých 14 platících účastníků je 
k dispozici jedno bezplatné místo pro pedagoga. 
 
V případě naplnění celé kapacity autobusu Vám jako hlavnímu organizátorovi zájezdu nabízíme 
možnost účasti rodinného příslušníka, na kterého poskytneme slevu 50 % z ceny zájezdu. 
 
Pokud by o účast na zájezdu měly zájem i dospělé osoby (například rodiče studentů), je třeba CK 
informovat s dostatečným časovým předstihem. K účasti osob nad 18 let, které nejsou prezenčními 
studenty základní nebo střední školy, se váže příplatek za ubytování a stravu v hostitelských rodinách 
ve výši 200,- Kč/osoba/noc. Tato možnost platí pouze pro zájezdy do Velké Británie, programy v Irsku 
jsou určeny pouze studentům. 
 
Ve Velké Británii je ubytování zabezpečeno v rodinách s plnou penzí v dvoj-, troj- a čtyřlůžkových 
pokojích (snídaně a večeře v rodinách, oběd chystá rodina formou balíčku – zpravidla sendvič, malé 
pití a chipsy, příp. ovoce). 
 
Doprava je zajištěna zahraničním autokarem, který je vybavený klimatizací, TV, DVD, bufetem (teplé a 
studené nealkoholické nápoje) a WC. Každý zájezd doprovází průvodce naší CK, pokud si však 
pedagog rozhodne průvodcovat zájezd sám, uhradíme mu tuto službu na základě uzavřené dohody o 
spolupráci. 
 

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava od Vaší školy autobusem, pojištění léčebných výloh 
v rozsahu ČSOB do výše 3 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škody do výše 2 mil. Kč, pojištění 
ztráty zavazadel, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů do výše 
80 % stornopoplatků, pojištění proti úpadku CK, průvodce CK po celou dobu pobytu, 
informační materiály a mapky. 


