Vaše nejlepší brána k poznání

POKYNY K EXKURZI
„ MNICHOV – LEGOLAND“
PROGRAM:
20. 5. 2015

odjezd ve 23.45 hod od budovy školy ZŠ Křídlovická
POZOR NA ČASOVÝ POSUN!!!!!!!
( sraz o cca 15 minut dříve!!!!)
23. 5. 2015 v brzkých ranních hodinách tamtéž ( cca 04 - 05.00 hod)
Telefonní číslo na průvodce v den odjezdu: 603 181 862

DOPRAVA
Je zajištěna zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC. Během hygienických zastávek po
cestě je možno si zakoupit teplé a studené nápoje (káva, čaj, čokoláda, bujón - 15 Kč, limo 15 - 20 Kč).
Doporučujeme drobnou hotovost v Kč.

UBYTOVÁNÍ
V Berlíně je zajištěno ubytování v hostelu v Augsburgu ve vícelůžkových pokojích. Sociální zařízení (WC a
sprcha) je v dostatečném množství na patře.Nezapomeňte ručník či osušku a hygienické potřeby. Na pokojích
je přísný zákaz používání jakýchkoliv vařičů!! Připomínáme nutnost dodržování nočního klidu po 22.hod.
Porušení tohoto předpisu je trestáno pokutou ve výši 100 €!

STRAVOVÁNÍ
V průběhu cesty autobusem a během dne bude časový prostor pro individuální stravování. V hostelu se
podávají pouze snídaně, které jsou v ceně zájezdu. V areálu Legolandu bude časový prostor pro oběd, je
zde spousta samoobslužných restaurací. Doporučujeme vybavit se svačinou z domu. Je také možné si
objednat plněné bagety šunkové za 50,- Kč. Maximálně 2 kusy na osobu!!!! Vámi objednané bagety jsou
uloženy v lednici a lze si je vyžádat kdykoli během zájezdu. Nabízíme večeři v autobusu 3. den v ceně 65,Kč/os./den - párky s pečivem, nápojem a dezertem. Doporučujeme vybavit se z domu trvanlivými
potravinami. V autobusu je možné nechat si zavařit instantní potraviny.

VYBAVENÍ CESTOVNÍMI DOKLADY
Pro cestu musí být každý účastník vybaven vlastním cestovním pasem či OP. Cestovní pas musí být platný
minimálně do 23. 8. 2015. Cestující, kteří mají jiný než český pas, se musejí informovat na příslušných
zastupitelských úřadech navštívených zemí na vízové a jiné podmínky při vstupu do těchto zemí.
Občanský průkaz musí být vybaven strojově čitelnou zónou.

POJIŠTĚNÍ
Všichni účastníci zájezdu mají cestovní kanceláří uhrazeno připojištění léčebných výloh v zahraničí do
výše 2.000 000,-Kč a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené v zahraničí.

VSTUPNÉ A KAPESNÉ
Žáci mají zvýhodněné vstupné do Legolandu pouhých 7€, dospělý 21€, Technické muzeum v Mnichově 4€
( pro děti do 15 let věku), do 5 let ZDARMA, dospělí 11€, Muzeum BMW v Mnichově 7€ pro žáky do 18
let věku, dospělí 10€. Nabízíme zvýhodněný vstup pro žáky do Sea Life v Mnichově ( úžasně poutavá
expozice vodních živočichů) za pouhých 5€( individuelní cena je 13,50€), dospělí 17€. Doporučené kapesné
pro žáky a studenty na vstupy a útratu je cca 50 €, pro dospělé cca 100€. Je dobré mít finanční rezervu,
kterou nemusíte utratit.
Připomínáme, že na celém území SRN platí euroměna. Kurz 1 € = cca 27,50 Kč. Během dne není čas na
směnu peněz. Vybavte se proto € doma před cestou. Je dobré mít drobné na WC.

Nutný je deštník a mobilní telefon s aktivovaným roamingem pro volání v zahraničí!!!
Doporučujeme s sebou fotoaparát, vrstvené oblečení, pohodlnou a rozchozenou obuv a malý batůžek pro
chození po městě. Na noc v autobuse je dobrý polštářek, přezůvky a lehká deka.
Užívá-li dítě pravidelně nějaké léky, rozepište dávkování a spolu s léky opět předejte doprovázejícímu
pedagogovi.Je nutné, aby dítě každé užití jakéhoko-li léku konzultovalo s pedagogem!!!!!!!!!
Poučte děti, že je nezbytně nutné, aby dodržovali pokyny a nařízení pedagogického dozoru.
 ---------------------------------------------------------------zde oddělit------------------------------------------------------------------←
Objednávám si závazně:…………………………………………………………………………………………………………
1)
1)

( jméno a příjmení, č.tel.)
1)
1x večeři v autobusu v celkové ceně 65,-Kč, (3.den)
bagety ……..kusů( trvanlivost 3dny!)
chci objednat slevněný vstup do Sea Life za cca 5€
(akvarijní expozice sladkovodních i mořských živočichu)

v případě výběru zakřížkujte

Odevzdejte, prosím, do 27. 4. 2015 organizátorovi akce. Objednávka je závazná!!
Peníze za objednané jídlo vybere průvodce zájezdu po nastoupení cesty v autobusu. Děkujeme.

