
Základní informace o školním poznávacím zájezdu
do severovýchodní Anglie (ze dne 1. března 2011)

pro žáky 4. až 7. ročníku AG
(od neděle 5. června do soboty 11. června 2011)

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den - odjezd z Prahy ve večerních hodinách (přibližně ve 21 hod), noční přejezd 
autobusem přes Německo do holandského Amsterdamu,

2. den - dopoledne příjezd do Amsterdamu, prohlídka města, v podvečer odjezd trajektem 
do anglického Newcastlu, ubytování v kajutách,

3. den - příjezd trajektem do Newcastlu (kolem 9 hod), přejezd do města York, prohlídka 
města, večer ubytování v hotelu ETAP v Leedsu,

4. den - celodenní výlet do oblasti Lake District a Yorkshire Dales, večer návrat do Leedsu 
(ubytování v témže hotelu jako předcházející den)

5. den - ráno přejezd z Leedsu do Cambridge, prohlídka města, večer ubytování v hotelu 
ETAP na severním okraji Londýna,

6. den - celodenní prohlídka Londýna, večer trajektem z Doveru do francouzského Calais, 
noční přejezd autobusem do České republiky,

7. den - příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

CENA ZÁJEZDU:

9 300 Kč na osobu (při počtu 23 platících účastníků a 2 členech pedagogického dozoru), 
přičemž v této ceně je zahrnuto:
• zájezdová doprava (moderním autobusem s klimatizací, WC, TV, nabídkou teplých a 

studených nápojů apod.),
• noční trajekt z Amsterdamu do Newcastlu včetně ubytování ve čtyřlůžkových kajutách 

(možnost večeře na trajektu za příplatek cca 15 euro na osobu),
• zpáteční trajekt z Doveru do Calais,
• 3x nocleh se snídaní a večeří v hotelech ETAP,
• služby průvodce (podává odborný výklad a zajišťuje plynulou realizaci zájezdu),
• cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh zahrnující tzv. neodkladnou lékařskou péči, 

zubní ošetření, léky, hospitalizaci, převoz, s pojistným plněním do výše 1,25 mil. Kč),
• pojištění cestovní kanceláře proti úpadku,
• pojištění proti stornu účasti na zájezdu za 150 Kč na osobu,
• informační materiály;

• tuto cenu a všechny položky v ní zahrnuté smluvně garantuje spolupracující cestovní 
kancelář (viz část Organizace zájezdu).

Další předpokládané výdaje:
• částka 225 Kč na osobu na pokrytí nákladů na cestovní náhrady členů pedagogického 

dozoru,
• vstupné do vybraných objektů ve výši 30 liber (= cca 900 Kč) a 15 euro (= cca 375 Kč) 

na osobu,
• kapesné ve výši 30 liber (= cca 900 Kč) a 15 euro (= cca 375 Kč) na osobu.



ORGANIZACE ZÁJEZDU:

Zájezd je organizován (stejně jako v předešlých třech letech) ve spolupráci s cestovní 
kanceláří PANGEA (se sídlem v Jablonci nad Nisou, více na http://www.pangea-travel.cz), 
která zajišťuje realizaci celého zájezdu.

Pedagogický dozor: Pavel Málek (vedoucí zájezdu) a Nora Řepíková.

Potřebné cestovní doklady: platný občanský průkaz (popř. pas s platností minimálně 
po dobu zájezdu) a karta zdravotní pojišťovny.

Další informace zajišťuje L. Drbout (e-mail: drbout@arcig.cz, kabinet 308: v pondělí, 
středu a čtvrtek do 13 hod, nejlépe však o velké přestávce ve 2. patře v tytéž dny).

Cena zájezdu byla zvýšena o 1 150 Kč na osobu z důvodu nižšího počtu platících 
účastníků. Ke dni uzávěrky přihlášek, tj. k 28. únoru 2011, bylo evidováno celkem 
23 přihlášek a vybraných záloh. Při tomto počtu účastníků se snižuje počet členů 
pedagogického dozoru ze 4 osob na 2, čímž se snižuje částka na pokrytí nákladů 
na cestovní náhrady členů pedagogického dozoru o 225 Kč na osobu.

Prosím všechny zákonné zástupce a zletilé žáky, aby mi co nejdříve potvrdili účast 
na tomto zájezdu za těchto nových cenových podmínek, a to nejpozději do 12:00 hod 
v pátek 4. března 2011 nejlépe e-mailem s následujícím textem: “Tímto potvrzuji účast 
(celé jméno, třída a datum narození žáka) na školním poznávacím zájezdu do 
severovýchodní Anglie v červnu 2011 za podmínek zveřejněných na webu 
Arcibiskupského gymnázia v Praze dne 1. března 2011. Vaše celé jméno a telefon.”

Budete-li všichni souhlasit s novými cenovými podmínkami zájezdu, Vaše zálohy budou 
obratem odeslány cestovní kanceláři, která zařídí pojištění proti stornu Vaší účasti na 
zájezdu a následně odešle zálohy na ubytování a trajekt.

V Praze dne 21. ledna 2011, , , , , , Lukáš Drbout
(naposledy upraveno dne 1. března 2011)
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