CESTOVNÍ KANCELÁŘ
SCANDIA – CZECH TOUR
Poštovní 5, Jablonec nad Nisou 466 01
tel.: +420 602 402 099
info@scandiaczech.cz
www.scandiaczech.cz

Pokyny a informace pro účastníky zájezdu Gymnázia Špitálská
29. 05. 2018 – 03. 06. 2018
Vážení studenti a rodiče,
s blížícím se termínem zájezdu do Normandie, který byl připraven speciálně pro Vás,
si Vám dovolujeme zaslat poslední důležité informace před cestou. Jelikož se jedná
o poznávací zájezd, prosíme Vás o důkladné nastudování následujících informací. V případě
nejasností nás neváhejte kontaktovat, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět.
Odjezdový a příjezdový den
úterý 29. 05. 2018

v 18:00 hod. od gymnázia, Špitálská 2, Praha 9 - Vysočany
(sraz účastníků půl hodiny před odjezdem, tj. 17:30 hod.)

neděle 03. 06. 2018

příjezd v odpoledních hodinách zpět ke gymnáziu

Doprava
Klimatizace, audio, video/DVD, občerstvení (káva, čaj, limo, pivo), WC (možnost použít
během jízdy k akutním případům, kapacita WC je omezená). Během jízdy jsou cca každé
3 hodiny krátké zdravotní zastávky (toalety jsou zpoplatněny, cca 70 centů). Do autobusu
doporučujeme lehkou obuv a sportovní oblečení. Cestovní doklady si nezapomeňte vzít
s sebou do autobusu do příručního zavazadla. Během jízdy je ze zákona povinné
používat bezpečnostní pásy a po celou dobu jízdy sedět na sedačce (z bezpečnostních důvodů
je zakázáno ležet během jízdy v uličce).
Zavazadlo
Pro lepší uspořádání zavazadlového prostoru doporučujeme cestovní tašku, případně kufr,
ne krosnu. Na každého účastníka je počítáno s max. váhou 15 kg (zavazadlo s osobními
věcmi) a příruční zavazadlo do autobusu s potravinami na cestu, osobní hygienou a cestovním
dokladem (pas nebo OP). V případě překročení max. váhy zavazadla účtujeme manipulační
poplatek ve výši 100 Kč za každý 1kg navíc. Neberte s sebou balenou vodu (PET láhve).
Je přísně zakázáno vozit s sebou v zavazadle hořlavé materiály, baterie, těkavé látky, petardy
apod.
Stravování
V ceně ubytování je zajištěna francouzská snídaně (pečivo, džem, káva, apod.). Snídaně
bývají sladké. Během pobytu možné objednat společnou večeři v Barfleur (slávky s hranolky)
za cca 15 €. Ostatní dny večeře dle vlastního zájmu a chuti.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v třílůžkových pokojích v hotelu Premiére Classe Bayeux. Na pokoji
je sprcha, WC, televize. Zásuvky mají stejné normy jako v ČR. www.premiere-classe-bayeux.fr
Připojištění léčebných výloh v zahraničí
Cestovní kancelář vyžaduje, aby každý účastník uzavřel pojištění léčebných výloh
do zahraničí! Pokud jste si nesjednali pojištění prostřednictvím naší cestovní kanceláře, dbejte
následujícího upozornění: POZOR: S sebou evropský průkaz zdravotního pojištění!
Spoluúčast při ambulantním ošetření ve Francii je 30% z celkové částky, která Vám bude při
případném úrazu proplacena na základě sjednaného připojištění. Při platbě vždy uschovejte
doklady o ošetření či nákupu léků, a po návratu požádáte svou zdravotní pojišťovnu
o proplacení. V případě, že s sebou kartičku pojištěnce mít nebudete, za případné ošetření
můžete zaplatit až 300 €!
Léky
Nezapomeňte na léky, které užíváte. V případě zvláštního režimu (bezlepková dieta,
cukrovka) kontaktujte před odjezdem CK.
Podnebí
V tomto období je podnebí ve Francii velmi podobné jako v ČR. Doporučujeme vrstvené
nepromokavé oblečení, dobrou obuv, pláštěnku nebo deštník, ale i opalovací krém a jelení lůj.
Aktuální informace ohledně počasí naleznete zde: http://www.yr.no/
Pamatuj: „ Není špatné a dobré počasí, je jen špatné a dobré oblečení“ *
* islandská pranostika
Peníze na vstupy
Minimální částku, kterou doporučujeme pro studenty, je 50 €. Tyto peníze použijete na
placení vstupů, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Nezapomeňte také na peníze pro vlastní
potřebu a české koruny na nákup občerstvení v autobuse.
Alternativní program








Tapiserie Bayeux (sluchátka v českém jazyce)
7,50 € dospělí, 5 € děti do 18 let
Arromanches (film v českém jazyce)
6,50 € dospělí, 4 € děti do 18 let
Maják Ponte de Barfleur
3 € dospělí, 1 € děti do 12 let
Mont-Saint-Michel
8 € dospělí, zdarma děti do 18 let
Pěstírna ústřic
10,50 € /3 ks (vstup s ochutnávkou)
dospělí 6,70 €, děti do 18 let 4 € (vstup bez ochutnávky)
Eiffelova věž
15 € dospělí, 13 € děti do 18 let
Lístek na metro
1, 70 € / 1 jízda

Výměna valut
Ve Francii se platí eury, která není problém směnit v jakékoliv pobočce banky či směnárně.
Je dobré mít směněné bankovky nižších hodnot. Doporučujeme používat platební karty
na nákup potravin či suvenýrů.
Cestovní doklad
Pro urychlení případných kontrol v příhraničních oblastech stále doporučujeme mít s sebou
platný cestovní pas České republiky. Od 1. 6. 2012 musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní
pas. Cestovat lze i na občanský průkaz, doba vydání ale nesmí být starší r. 2000, jinak tento
doklad pasová kontrola neuzná.

Informativní ceny, potraviny, víno
Restaurace, polední menu 10-15 €, večeře 15-20 €, pivo 3 €, káva cca 1,5 €, pohlednice
0,50 €, chléb 1 - 1,50 €, bageta 0,80 - 1,20 €, voda balená 0,50 €, kopeček zmrzliny 2 €, sýry
2 - 3 €. Prosíme Vás, pokud máte v plánu nakoupit tradiční francouzské sýry, vezměte si na
ně uzavíratelné plastové dózy.
Telefonní spojení
Pokud budete používat telefon z Francie, používejte předvolbu +420…
SOS mobil v ČR je 602 402 099 (v pohotovosti 24 hodin denně). Použijte v případě nutnosti
(např. nedorazíte včas na místo odjezdu, nemůžete odjezdové místo najít, ze zdravotních
důvodů nebudete moci odjet, změna účastníka zájezdu,…)
Nezapomeňte „ 7 P “ CK SCANDIA-CZECH TOUR
1. PAS nebo OP
4. PENÍZE (KČ, EUR)
2. PRÁŠKY, KTERÉ UŽÍVÁTE
5. PLAVKY (I BERMUDY)
3. PŘIPOJIŠTĚNÍ (+ kartičku pojištěnce)
6. PONOŽKY
7. POHODU BĚHEM POBYTU
A DOBROU NÁLADU PŘI PŘÍPRAVÁCH
ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA
Dobrý den
Nashledanou
Vítejte
Děkuji
Promiňte
Prosím
Ano/Ne
Město
Ulice
Pokoj
WC
Cestovní kancelář
Kolik to stojí
Nerozumím

Bonjour
Au revoir
Bienvenue
Merci
Pardon
S’il vous plait
Oui/Non
Cité
Rue
Chambre
Toilette
Bureau de tourisme
Cela fait combien
Je ne comprends pas

[bonžúr]
[o revoár]
[bjenvení]
[mersi]
[pa:dón]
[silvuple]
[ui / non]
[sité]
[ru:]
[šam:ré]
[toalet]
[biró de turizme]
[sela fají kombjén]
[že ne komprand pa]

Za kolektiv pracovníků cestovní kanceláře Scandia-Czech tour
Vám přejeme spoustu příjemných zážitků!
SCANDIA – CZECH TOUR

