Informace o zájezdu CMG a SOŠPg do Anglie 7.-13. května 2012
2. dubna 2012
Vážení,
do našeho odjezdu zbývá přesně 5 týdnů. Mj. máme již zajištěného dopravce (ČSAD Tišnov, autobus
Neoplan), trajekt Dunkirk Dover, ubytování v campu Downe, vstup do hradů - Londýnského Toweru a
královského letního sídla Windsor.
Zde jsou další základní informace a pokyny:
➢ Prosíme všechny přihlášené, aby si vytiskli a vyplnili dotazník současně vyvěšený na webu školy
a přinesli jej do kabinetu anglického jazyka nejpozději po Velikonocích, tj. do úterý 10.4. 2012. Ti, kdo
chtějí formulář vytištěný, mohou si jej vyzvednou tamtéž.
➢ Zbývající část platby tj. 4,000 Kč je potřeba zaplatit do konce dubna, tj. 30.4.2012 buď osobně v
hotovosti na sekretariátu naší školy nebo bezhotovostním převodem na konto:
číslo účtu: 27-459650277/0100
variabilní symbol: 713052012
specifický symbol: datum narození ve tvaru DDMMRR
➢ Jak jsme avizovali již v předchozích informacích, zajistíme si svépomocně stravování večer a ráno
v kempu, kde je nám k dipozici slušně vybavená kuchyň. Při našem zájezdu před 4 roky byli bylo jídlo
dobré a bylo ho dost a každý dostal i svačinu s sebou do batůžku. Přes den si uděláme přestávku na
lunch, který si každý zajistí podle svých chutí. Jedna možnost je z obchodu – např. Tesco, Coop apod.,
kde jsou ceny potravin podobné jako u nás. Další možnost jsou všude přítomné fast-foody nebo
samoobslužné restaurace. Minule jsme si též s dobrou zkušeností užili v tradičním Fish and chips
restaurantu. Každopádně platí doporučené množství 30-40 liber v hotovosti s sebou.
➢ Vstupy do muzeí a galerií, která plánujeme navštívit v Londýně jsou zdarma. Vstupné do hradů
Windsor a Tower uhradíme z rozpočtu zájezdu. Pro dospělé účastníky neplatí takové slevy jako pro
mladší, proto si pak rozdíl řádově v jednotkách liber vybereme na místě.
➢ Ubytování v kempu je v budově, kapacita je 38 míst. Znamená to že cca 6-8 lidí by mělo bydlet ve
vlastních stanech na loučce hned vedle budovy. Byli bychom rádi, kdyby se k tomuto dobrovolně
přihlásili ti, kteří kempují rádi a mají k tomu vybavení.
➢ Věci na cestu je nejlépe zabalit do kufru, což je skladnější než batohy. Každý nechť si podle svého
uvážení nabalí věci osobní potřeby, při čemž nezapomnět na hygienické potřeby a případné léky.
Samozřejmě pohodlné oblečení a obutí i do možných pověstných anglických přeháněk a dešťů. Zajisté
fotoaparáty, případně na SMS mobily s nabíječkami a adaptéry do britských zásuvek, pokud se někde
ve vašem okolí vyskytují. Jako příruční zavazadlo nejlépe batůžek a do něj mj. na 1. den s sebou jídlo
na cestu a platný občanský průkaz nebo cestovní pas, jakož i průkazku zdravotní pojišťovny.
➢ Pro dobrou připravenost před samostným zážitkem poskytneme po cestě dostatek informací a také
rozdáme texty o příslušných pamětihodnostech. Doporučujeme předem shlédnout webové stránky
míst, která plánujeme navštívit. Některé významné pamětihodnosti umožňují i slušnou předběžnou
virtuální prohlídku prostřednictvím svých webovek.
➢ Kolegyně D. Švandová se rozhodla ze zdravotních důvodů na naši akci nejet, a tak přenechala své
místo další naší kolegyni angličtinářce D. Vašákové.
➢ Prosíme sledujte na webu průběžné informace a neváhejte kontaktovat nás s případnými dotazy.
Na zdaru celého zájezdu pracují a těší se D. Vašáková, H. Michálková a J.Smékal

