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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO MONACA A KATALÁNSKA V TERMÍNU 22. 10. - 28. 10. 2019 
          
1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 22. 10. 2019 v 15:30 hod. před budovou školy – SŠ a VOŠ Michael, Machkova 
1646, Praha 149 00. Odjezd do Francie v 16:00 hod. 
 
2. Průvodkyní zájezdu je paní Jitka Čechová.  
 
3. Doprava je zajištěna autobusem MB Tourismo. Autobus je vybaven: TV, DVD/USB, klimatizace, bufet (teplé a 
studené nealkoholické nápoje), toaleta, bezpečnostní pásy na všech sedadlech. 
 
4. Ubytování a strava je zajištěno následovně: 
HotelF1 Le Luc le Cannet des Maures, Route du Thoronet, Lieu-dit „Le Clos“, 83340 Le Cannet des Maures, Francie 

 1x ubytování v třílůžkových pokojích  
 1x snídaně (dne 24. 10. 2019)  

Hotel Golden Sand, Carrer de l ‘ oliva, 61, 17310 Lloret de mar, Girona, Španělsko 
 3x ubytování ve vícelůžkových pokojcíh 
 3x snídaně (dne 25. 10., 26. 10. a 27. 10. 2019) 
 vratná kauce 20 EUR/osoba 

 
5. Plánované vstupy/rezervace: 

 23. 10. 2019 Oceánogragické muzeum (vstupné 11,50 EUR/nad 18 let, 7,50 EUR/do 18 let)  
 24. 10. 2019 – 15:00 Dalího muzeum (10,00 EUR/osoba průvodci na místě) 
 25. 10. 2019 – 16:00 Park Güell (6,40 EUR/osoba průvodci na místě) 

 
6. Návrat ze zájezdu se předpokládá dne 28. 10. 2019 v odpoledních/podvečerních hodinách na místo odjezdu ke 
škole. 
 
7. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou: 
   povinné 
- platný cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem   
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
- kapesné cca EUR 40,- na úhradu poplatků za vstupné, místní jízdné a drobné výdaje (toalety) + EUR 20,- na vratnou 
kauci v hotelu; další kapesné ve výši dle uvážení účastníka/rodičů 
   a dále 
- jídlo a nápoje na cestu a pobyt (zajištěná strava viz bod 4) 
- oblečení dle počasí, dva páry pevných bot  
- deštník nebo pláštěnka  
- polštářek/deku na cestu autobusem 
- toaletní potřeby, ručník/osuška  
- pravidelně užívané léky a základní léky pro event. nachlazení, nevolnost, zažívací potíže apod. 
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby 
- cca CZK 200,- na zakoupení občerstvení v autobusu (teplé a studené nealkoholické nápoje) 
- 2 zavazadla: menší příruční zavazadlo/batůžek (pro pohodlný pohyb po městě) s jídlem, hygienickými potřebami, 
doklady, penězi a psacími potřebami + kufr/cestovní taška    
 
8. Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního pojištění, které poskytuje ČSOB Pojišťovna, a. s. 
Zahrnuto je pojištění léčebných výloh i úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění zavazadel a 
pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů. Kartu pojištění obdrží každý účastník v autobuse od průvodce zájezdu. 
 
 
 
V Brně, dne 15. 10. 2019 
zpracovala Jitka Zapletalová 

http://www.skolnizajezdy.cz/

