Pokyny pro účastníka školního studijního zájezdu

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO BERLÍNA, TROPICAL ISLANDS SE
ZASTÁVKOU V DRÁŽĎANECH
23. 10. – 24. 10. 2014

(ČTVRTEK – PÁTEK)
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Vážení klienti,
dovolte, abychom Vám poděkovali, že jste se rozhodli využít našich služeb.
Věříme, že se Vám bude s námi na cestách líbit a že si opět příště vyberete zájezd z naší nabídky.
Před samotnou cestou věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím.
Odjezd na zájezd: 23. 10. 2014 ve ČTVRTEK
Sraz účastníků u školy v 5:45 hod. Odjezd: 6:00 – nástup v ulici Vratislavova č. 6 (kde je parkování pro školní autobus),
Praha 2
Předpokládaný návrat dne 24. 10. 2013 cca 22:00 – 23:00 hod. (DLE DOPRAVNÍ SITUACE) na stejné místo
Průvodce zájezdu: Vít Malkus – průvodce kontakt poskytne v autobuse, nástup průvodce po cestě v Ústí nad Labem.
Kontakty do CK: (mobil: +420 777 010 624 – služební mobil aktivní v den odjezdu cca 30 min. před nástupem do autobusu),
další kontakty: 223 013 788, 777 010 624, 739 850 512
Doprava: BUS - Libor Strach (sídlo Mladá Boleslav)
Zahraniční autobus splňující veškeré předepsané normy vybaven barem, WC a DVD přehrávačem. Během cesty možnost
nákupu teplých a studených nápojů za Kč (teplé a studené nápoje 10 – 25 Kč).
INFORMACE O ZAVAZADLECH:
KAŽDÝ CESTUJÍCÍ MŮŽE PŘEPRAVOVAT 1 ZAVAZADLO O MAX. HMOTNOSTI 15 KG (BUDE ULOŽENO V ZAVAZADLOVÉM
PROSTORU AUTOBUSU) A 1 PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO DO AUTOBUSU S JÍDLEM, PENĚZI A DOKLADY. VĚTŠÍ ZAVAZADLA
NEMUSEJÍ BÝT AKCEPTOVÁNA, DŮVODEM JE OMEZENÁ VELIKOST NAKLÁDACÍHO PROSTORU AUTOBUSU.
ZÁKLADNÍ KATALOGOVÁ CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• autobusovou dopravu
• 1 x ubytování v hotelu 2** (třílůžkové pokoje)
• 1 x bufetovou kontinentální snídani (jídlo se nesmí vynášet z restaurace!)
• služby průvodce CK
• pojištění pro případ úpadku CK dle zákona č. 159/99 Sb.
• Vstupné Tropical Islands (pobyt cca 4 – 4,5 hod.) a zajištěná rezervace do Parlamentu (Bundestagu)
• Cestovní pojištění u ERV Evropské cestovní pojišťovny, produkt: Sbaleno; tarif: K Moři Evropa bez spoluúčasti + pojištění
storna (zrušení zájezdu) dle pojistných podmínek. Číslo pojistky v případě pojistné události: 7200099732 kontakt na
asistenční službu: Euro Alarm Assistance Prague, s.r.o., non-stop tel.: (+420) 221 860 606, fax: (+420) 221 860 600,
help@euro-alarm.cz, www.euro-alarm.cz
UPOZORŇUJEME, S SEBOU NA ZÁJEZD MĚJTE TAKÉ KARTIČKU OD POJIŠTĚNÍ V ČR TZN. EVROPSKÝ PRŮKAZ, originál.
• další fakultativní a předem nezaplacené služby, jídlo během dne
PODMÍNKY VSTUPU DO ZEMĚ
Všichni cestující se při odbavení na letišti nebo při překročení státních hranic musí prokázat platným cestovním dokladem
(pas nebo občanský průkaz, i děti musejí mít vlastní doklad) se strojově čitelným kódem bez odstřihnutého rohu, případně
vízem, splňujícím podmínky vstupu do země. Konkrétní podmínky pro vstup do jednotlivých zemí (platnost pasu, vízum,
očkování atd.) naleznete např. na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz). Na školní zájezd
mohou cestovat také děti třetích zemí do 17 let (vč.) s vízovou povinností, které mají v ČR povolen pobyt.
Děti tak mohou cestovat na školní zájezd, i když nemají vlastní pas. Rodiče dětem musejí zařídit náhradní doklad na
vycestování na Ministerstvu vnitra ČR, formulář „Seznam cestujících“. CK ráda zájemcům poskytne informace.
Vše také na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Cizinci ze třetích zemí s vlastním pasem musejí mít platný pas + kartičku k povolení pobytu v ČR.
Samotný pas neplatí jako doklad.
DOPORUČENÍ
Zavazadla doporučujeme opatřit jmenovkou, adresou a tel. kontaktem.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den- odjezd od školy v časných ranních hodinách cca v 6:00 hod. a příjezd do BERLÍNA a prohlídka exteriérů formou okružní
jízdy (informace průvodce podá v autobuse a u většiny památek autobus zastaví a bude možnost fotografování objektů): Říšský
sněm – sídlo německého parlamentu, Braniborská brána, třída Unter den Linden (Pod Lipami), Muzejní ostrov a
Alexanderplatz, třída Kurfürstendamm – obchodní a kulturní centrum města, kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche,
Tiergarten, Berlínská zeď a v případě času další. Tento den je zajištěn výstup na terasu Parlamentu* (Bundestagu na 16:30
hod.), pas nebo občanský průkaz s sebou!!! Ubytování v okolí Berlína.
2. den – po snídani návštěva TROPICAL ISLANDS největší umělý tropický komplex nacházející se uvnitř budovy (návštěva na
cca 4 hod.). Po cestě zpět krátká zastávka v DRÁŽĎANECH a prohlídka s průvodcem cca na 1 – 1,5 hod.: Brühlovy terasy nad
Labem, renesanční zámecký komplex, barokní Taschenbergský palác, raritní venkovní obraz, který je složený z kousků
míšeňského porcelánu - Fürstenzug, kostel Hofkirche, Semperova opera, náměstí Neumarkt, kostel P. Marie, náměstí
Altmarkt. Odjez z Drážďan ve večerních hodinách. Příjezd v nočních hodinách cca 22:00 – 23:00 hod.
*Jakožto státní instituce si Bundestag (Parlament) vyhrazuje právo prohlídku zrušit.
Průvodce CK Výuka Jinak zajisťuje sluzby dle programu. V objektech (pamatkach), ve kterych jsou planovany prohlídky,
není dovolen vyklad doprovazejícího pruvodce. V techto prípadech vam bude dan vyklad behem dopravy, resp. mimo objekt,
ktery pak bude nasledne navstíven. Pruvodce klientum preda nakopírovane materialy, planky a letaky a prohlídky
probíhají za dozoru pedagogů.
S SEBOU MĚJTE:
- dostatek jídla a nápojů (v ceně zájezdu jsou pouze snídaně)
- během dne budou pauzy na obědy/večeře (možnost nákupu stravy v supermarketech, popř. občerstveních)
- 2 páry pevných bot, deštník nebo pláštěnka
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, tel. číslo na průvodce, lehký batůžek na svačiny
- domácí teplejší oblečení
- toaletní potřeby
- základní léky pro event. nachlazení
- slovník, psací potřeby, desky na prospekty a mapky, oblíbené videokazety/DVD
- kapesné cca 30- 50 EUR – dle možností každého (na jídlo, suvenýry)
- kapesné cca 3 - 4 € (drobné mince na WC po cestě)
- české peníze cca 200,- Kč na zakoupení občerstvení v autobuse, WC na hraničním přechodu se take platí cca 10 – 15 Kč
Ubytování zajištěno v hotelu:
B&B Hotel Berlin-Süd Genshagen
Tel.: +49 (0) 3378 852 0 I Fax: +49 (0) 3378 852 222 I
Lindenweg 3, 14974 Ludwigsfelde / Genshagen
Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo
Botschaft der Tschechischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland:
Adresa: Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 226 380
Konzulární pohotovost: +49 170 247 99 56 (viz informace níže)
Dopravní spojení U-Bahn U-2 zastávka Mohrenstraße
HEZKÉ POČASÍ A MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ Z VAŠÍ CESTY
CK VÝUKA JINAK, Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 a Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice
www.ckvyukajinak.eu, info@ckvyukajinak.eu,
tel./fax.: 223 013 788, DIČ 69323950, IČO CZ8059130266

