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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO VELKE BRITÁNIE A BELGIE V TERMÍNU 5. – 10. 4. 2011. 
 
I. Program: 
 

1. den ÚT 5. 4.: V 16:00 hod. přistavení autobusu u budovy Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, 17. 
listopadu 1202, Hradec Králové 
                             v 16:30 hod. odjezd z Hradce Králové směr Praha 
                             v 18:30 hod. přistavení autobusu u budovy Gymnázia, Přípotoční 1337, Praha 10 
                            v 19:00 hod. odjezd směr Rozvadov, noční přejezd přes Německo do Bruselu. 
 
2. den ST 6. 4.: Ráno příjezd do BRUSELU - prohlídka města. Evropský parlament – možno dojednat návštěvu Evropského parlamentu 
s výkladem (cca 1 - 1,5 hod.), rezervace předem nutná.  Poté pokračování v prohlídce města: Manneken Pis – jeden se známých symbolů 
města, náměstí Grand Place, které je historickým jádrem Bruselu, katedrála sv. Michala a sv. Guduly (11. – 15. st.), Palais Royal (19. – 
20. st.). Odpoledne odjezd, zastávka u Atomia. Večer dojezd na ubytování do hotelu F1 ve Francii (Dunkerque a okolí).  
 
3. den ČT 7. 4.: Ráno odjezd na Eurotunnel do Calais. Cesta tunelem Calais – Folkestone. Z Folkestone přejezd do CANTERBURY - 
malebného městečka s gotickou katedrálou, kde byl v r. 1170 zavražděn arcibiskup Thomas Becket (za vlády Jindřicha II.) a město brzy 
stalo poutní místem, kam proudily zástupy poutníků k Becketovu hrobu. Tato událost se stala námětem “Canterburských povídek” 
spisovatele G. Chaucera. Dle zájmu prohlídka katedrály a hist. části města. Poté přejezd na prohlídku HEVER CASTLE, který je známý 
tím, že se stal domovem Anny Boleynové, manželky Jindřicha VIII., která za svou nevěru skončila na popravišti. Po prohlídce odjezd do 
města BRIGHTONU- prohlídka přímořských lázní, dle zájmu návštěva Královského Pavilonu postaveného v indicko – islámském stylu 
s řadou kupolí a minaretů nebo prohlídka akvária mořských živočichů Sea Life Centre. Procházka historickými uličkami “Lanes” 
(původně rybářská osada, dnes luxusní nákupní čtvrť a půvabné stylové budovy) a také po molu “Palace Pier” s různými zábavnými 
atrakcemi pro děti. Přejezd na ubytování do rodin, večeře a večer v anglické rodině.  
 
4. den PÁ 8. 4.: Po snídani odjezd do PORTSMOUTH - prohlídka historické lodi HMS Victory, která je spojena se jménem admirála 
Nelsona nebo návštěva Royal Naval Museum, které je věnované námořním dějinám od 16. století po bitvu u Falkland. Poté přejezd do 
STONEHENGE – prohlídka významné megalitické památky, která vznikla již asi 3000 let př. n. l. Jedná se o komplex menhirů a 
kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské  pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii. Po prohlídce Stonehenge 
odjezd do WINCHESTRU a prohlídka hlavního města starobylého království Wessex, který byl po dlouhou dobu předním sídlem 
anglosaských králů. Vilém Dobyvatel zde vystavěl jeden ze svých prvních anglických hradů, z něhož se dochoval pouze Great Hall (Hlavní 
sál) a nachází se v něm legendární Kulatý stůl, pocházející ze 13. století. Hrad Wolvesley Castle (r. 1110) sloužil do normanského záboru 
jako sídlo biskupům katedrály. Návštěva katedrály ve Winchestru – první kostel vyrostl na tomto místě už v roce 648, ale výstavba 
katedrály byla zahájena v roce 1079. Původně se jednalo o benediktinský klášter a navzdory úpravám, jež probíhaly až do počátku 16. 
století si uchoval značnou část normanských prvků. V katedrále můžete obdivovat překrásné chórové lavice (kolem 1308), které jsou 
nejstarší v Anglii a knihovnu, jež schraňuje přes 4000 publikací. K večeru návrat na ubytování do rodin, večeře a nocleh.  
 
5. den SO 9. 4.: Po snídani odjezd do LONDÝNA. Pěší procházka po trase:  
- Buckingham Palace, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž 
královská garda a uvidíte zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce.  
- Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 - konají se zde svatby 
a křtiny příslušníků královské rodiny.  
- projdeme po  Parliament Square a po vládní ulici Whitehall 
- krátká zastávka na Trafalgar Square – u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru. 
 - návštěva National Gallery (Národní galerie) - přední londýnské muzeum umění vlastnící přes 2200 obrazů evropského umění. Sbírka 
zahrnuje vše od raných prací Giotta ze 13. století až po Picassa ve 20. století, ale její chloubou je převážně nizozemské malířství, italské 
raně renesanční malířství a španělské malířství ze 17. století. 
- přejezd metrem k Toweru of London s vyhlídkou na Tower Bridge, prohlídka pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích 
pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Poté projížďka na obřím kole London Eye 
Večer odjezd na trajekt Dover – Calais.  
 
6. den NE 10. 4.:  Přejezd přes Francii, Belgii a  SRN zpět do ČR. Příjezd do Prahy a Hradce Králové v odpoledních hodinách. 
   
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 1x trajekt, 1x Eurotunnel, 1x ubytování v hotelu F1 ve třílůžkových pokojích, 2x ubytování 
v rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčku), odborného průvodce CK, informační materiály na cestu (mapky…), komplexní cestovní 
pojištění do zahraničí (vč. pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu), zákonné pojištění CK a DPH. 
 
Cena nezahrnuje: vstupné a kapesné, 1x snídaně v hotelu F1  
 
 
 



II. Platnost cestovních dokladů: 
 

Na cestu do Velké Británie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 2000 (zelený, se čtecím kódem). 
Prosíme zkontrolovat si platnost Vašich dokladů. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké 
Británie, Francie a Německa. V případě, že účastník nebude mít platný doklad, nebude mu umožněn vstup do země.  
DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu 
zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si nezajistí potřebné vízum, může mu být zakázán vstup na 
území dané země.  

III. Informace o pojištění: 
 

Všichni účastníci zájezdu mají v ceně zájezdu zahrnuto komplexní cestovní  pojištění u Union pojišťovny, a.s. 
Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k pojištění), který Vám pomůže 
vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union. 
 

Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí na webových 
stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). 
 

Pojištěním zákazníka vzniká  vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s.. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem 
smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí 
v provozovně CK.  
 
 Rozsah pojištění: 
 

 Riziko Rozsah Pojistná suma 
1. pojištění zavazadel  poškození, zničení, odcizení, ztráta 16.000 Kč, max. 4.000 Kč/ 1 věc 
2. pojištění zodpovědnosti za 

škodu 
škody na zdraví 
škody na majetku 

2,400.000 Kč 
800.000 Kč 

3. úrazové pojištění 
 

trvalé následky úrazu 
smrt v důsledku úrazu 

160.000 Kč 
80.000 Kč 

4. pojištění pro případ zrušení 
zájezdu  

choroba, úraz, úmrtí, živelná událost, 
trestný čin 

80% stornopoplatku, max. 24.000 Kč/os., 
dohromady maximálně 72.000 Kč 

5. pojištění léčebných nákladů  ošetření, hospitalizace, převoz 80.000 EUR  
6. pojištění nevydařené dovolené hospitalizace po dobu delší než 3 dni 

v době trvání zájezdu 
400 Kč/den hospitalizace pojištěnému 
240 Kč/den spolupřihlášené osobě 

7. pojištění zvýšených nákladů na 
zpětnou přepravu 

cestovní náklady na dopravu ze zájezdu 8.000 Kč/osoba, spolu max. 32.000 Kč 

8. pojištění doprovodu cestovní náklady osoby doprovázející dítě 
do 15 let 

24.000 Kč 

9. pojištění předčasného návratu 
a nečerpaných služeb 

cestovní náklady a nečerpané služby při 
předčasném návratu ze zájezdu 

8.000 Kč/osoba, spolu max. 32.000 Kč 
16.000 Kč/osoba, spolu max. 64.000 Kč 

10. pojištění ztráty dokladů náklady na obstarání náhradních dokladů 8.000 Kč 
11. pojištění cestovních nákladů v 

případě nepojízdného vozidla  
cestovní náklady, resp. ubytování v místě 
opravy 

5.500 Kč/osoba 

12. pojištění zpoždění hromadného 
dopravního prostředku  

odškodné za zpoždění hromadného 
dopravního prostředku při cestě ze 
zahraničí  

80 Kč/hodina, max. 800 Kč/osoba 

13. pojištění právní pomoci náklady na advokáta / náklady kauce 1.500 EUR / 2.500 EUR 
14. pojištění opožděného nástupu 

na zájezd 
odškodné za nečerpané služby 2.400 Kč / osoba, spolu max. 8.000 Kč 

 
IV. Orientační výše vstupného ve Velké Británii (ceny jsou uvedeny v GBP): 
 
                                                                                                                 dospělí              studenti                       děti do 16 let 
CANTERBURY  katedrála 4,- 4,- 4,- 
HEVER CASTLE  11,50  9,30 6,40 
BRIGHTON Royal Pavilion nebo Sea life centre 8,80/15,84 7,-/13,80 5,-/do 15 let 10,75 
PORTSMOUTH HMS Victory 11,25 11,25 7,65 
STONEHENGE (Educational visit) zdarma  zdarma zdarma 
WINCHESTER katedrála 2,50 2,50 2,50 

Národní galerie zdarma zdarma zdarma 
Tower of London 16,20 13,95 8,55 

LONDON 

London Eye 18,90 18,90 11,25 
Celkem (nejvyšší možná varianta):                                                       cca 80 GBP                 cca 75 GBP                  cca 52 GBP 
 

Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu je zdarma. 
 
 
 
 



V. Vstupné a kapesné, orientační cena vstupného: 
 

Vstupné a kapesné není zahrnuto v ceně zájezdu a účastníci si jej budou hradit ze svého kapesného. Předpokládaná výše vstupného vč. 
kapesného pro studenty do 16 let je cca 75– 90 GBP, pro studenty cca 90 – 110 GBP a pro dospělé cca  100 - 120 GBP. Doporučená výše 
celkového kapesného závisí na zvážení každého účastníka (dle předpokládaného vstupného – návštěvy památek dle dohody 
s pedagogickým dozorem a předpokládaných dalších výdajů). Doporučujeme provést výměnu již v ČR, neboť výměna v zahraničí je dražší 
a narušuje program celé skupině. 

 
VI. Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: 
 

Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). 
 
VII. Nezapomeňte si vzít s sebou: 
 

-  platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz a event. také jeho kopii (stránka s osobními údaji a fotografií)   
- léky, které pravidelně užíváte, deštník, eventuelně sluneční brýle 
- pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením pro studené i teplejší počasí), domácí pantofle 
- ručník a věci osobní hygieny 
- deku, malý polštářek (do autobusu pro větší pohodlí a do rodin, aby Vám nebylo chladno – rodiny ve Velké Británii jsou zvyklé na 

nižší teploty) 
- pro ty, kteří jsou zvyklí více jíst, doporučujeme také vzít si s sebou nějaké drobné trvanlivé potraviny navíc nebo více kapesného 
- jídlo na cestu tam i zpět 
- kapesné v Kč – možnost zakoupení občerstvení v autobuse, kapesné v GBP a EUR pro přejezd Německa a návštěvu Belgie a Francie  
- anglicko-český, česko-anglický slovník, event. něco na čtení do autobusu, oblíbené DVD  
- malý batoh na svačinu, láhev z umělé hmoty a šťávu či rozpustný prášek na pití  
- drobný dárek do rodiny (knížku nebo brožuru o Vašem městě či o České republice nebo o Praze v angličtině, bonboniéru nebo další 

drobné dárky dle Vašeho uvážení, např. porcelán, keramiku atd.) 
- kartičku zdravotní pojišťovny v ČR (pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR) 
- budík, fotoaparát, fotografie své rodiny (abyste mohli lépe konverzovat s rodinou) a připravené vyprávění o své rodině a zájmech, 

připravené otázky pro rodinu – opět pro možnost komunikace s rodinou a procvičení si angličtiny 
- adapter na zásuvky (pro případ, že budete používat fén, nabíječku na telefon apod.) 
 
VIII. Doprava a průvodce: 
 

Doprava je pro Vás zajištěna luxusním autobusem firmy Bohumil Dařílek z Černé u Bohdanče, provoz autobusu budou zajišťovat 2 
řidiči. Po celou dobu zájezdu se o Vás bude starat zkušená průvodkyně naší CK slečna Šárka Nepokojová. 
 
IX. Ubytování v rodinách: 
 

Adresy ubytování v rodinách včetně telefonního čísla rodiny obdrží všichni účastníci v autobuse. Ubytování probíhá tak, že autobus 
přijede na určené místo, kde se sjedou ve stanovený čas rodiny autem (event. pěšky, pokud je ubytování blízko). Místní organizátorka 
nahlašuje jména studentů a přiřazuje jim rodiny, které si je hned odváží do svých domovů. Ubytovatelé i studenti jsou předem informováni 
o přesném místě (a času setkání skupiny). Studenti se v  rodině ubytují, obdrží večeři, a pokud mají zájem, mohou si s rodinou večer 
povídat. Druhý den je ráno rodina probudí (pro jistotu si vezměte z domova budíka) a po snídani je odveze na místo srazu, event. pokud 
bydlí rodina blízko, dojdou na místo srazu pěšky. V případě, že se studentům v rodině něco nelíbí, je nutné, aby to nahlásili hned při 
příchodu do autobusu průvodkyni nebo učitelce, aby bylo možné vzniklou situaci hned na místě srazu vyřešit s místní organizátorkou. 
Rodiny jsou ale spolehlivé, pečlivě vybírané, nemělo by k těmto situacím docházet, (event. k nedorozumění může dojít z důvodu jazykové 
bariéry nebo nepřesné angličtiny, proto doporučujeme mít při sobě slovník a v případě nejasností jej použít). Při ukončení pobytu 
v rodinách doveze rodina nebo doprovodí studenta k autobusu. Doporučujeme studentům nosit s sebou v peněžence nebo v  dokladech 
adresu rodiny, kde jsou ubytováni, aby ji v případě potřeby měli při sobě. 
 
X. Kontaktní adresy a telefony v případě potřeby: 
 

Zastupitelský úřad ČR ve Velké Británii: Embassy of the Czech Republic, 26, Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, tel. 
0044/207/2431115.  
 

Adresa hotelu F1 v Dunkerque a kontakt: 4 rue François Arago, ST POL S/MER, Dunkerque, tel: 0033/891705240 
 

Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy: tel. CK  00420/466 511 041 nebo 00420/466 530 209,  
ev. mobil p. Jitka Borůvková 00420/736 646 211 nebo p. Hana Cincibusová 00420/603 451 403 

 

POZOR!!!! Do 15. 10. 2011 probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK BOCA a to v období 
od 15. 10. 2010 do 15. 11. 2011. 

 

V případě zájmu o účast v této soutěži, zasílejte své foto po návratu ze zájezdu na e-mail: info@ckboca.cz. 
 

Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků CK BOCA. 
 
V Pardubicích, dne 14. 3. 2011 
 


