
ZÁKLADNÍ INFORMACE Z CESTOVNÍ KANCELÁŘE O ZÁJEZDECH DO ANGLIE 

Pro speciální diety (bezlepková, diabetická, jiná speciální dieta, potravinové alergie) ve stravě 
v hostitelských rodinách se váže příplatek 230 Kč/osoba/noc. 

Ve Velké Británii je ubytování zabezpečeno v rodinách s plnou penzí v dvoj-, troj- a 
čtyřlůžkových pokojích (snídaně a večeře v rodinách, oběd chystá rodina formou balíčku – 
zpravidla sendvič, malé pití a chipsy, příp. ovoce). V ojedinělých případech je ubytování 
doprovázejících pedagogů zajištěno v hotelu, hostelu nebo B&B. 

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem, který je vybavený klimatizací, TV, DVD, bufetem 
(teplé a studené nealkoholické nápoje) a WC. 

Každý zájezd doprovází průvodce naší CK, pokud si však pedagog rozhodne provázet zájezd 
sám, uhradíme mu tuto službu na základě uzavřené dohody o spolupráci. 

V ceně zájezdu je zahrnuto 2x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy 
(oběd formou balíčku), doprava od Vaší školy autobusem, přeprava přes kanál La Manche, 
pojištění léčebných výloh v rozsahu ČSOB do výše 3,5 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škody 
do výše 2 mil. Kč, pojištění ztráty zavazadel, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu ze 
zdravotních důvodů do výše 80 % stornopoplatků. V rámci komplexního pojištění jsou 
zahrnuty také události spojené s covid-19. V ceně zájezdu je dále zahrnuto pojištění proti 
úpadku CK, průvodce CK po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky. 

Cestovní doklady: 

Pro občany EU je od 1. 10. 2021 do Velké Británie možné vycestovat pouze s platným 
cestovním pasem, nikoliv s občanským průkazem. Pro občany EU neplatí pro vstup do Velké 
Británie vízová povinnost. 

Dříve si cizí státní příslušníci ze zemí mimo EU, kteří cestovali se školní skupinou z EU, u 
cizinecké policie v místě bydliště zajistili „Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské 
Unie" a nemuseli si tak vyřizovat vízum. Od 1. 10. 2021 bohužel došlo ke změně a tento seznam 
již využít nelze. Podle informací, které máme momentálně k dispozici, budou tito cizí státní 
příslušníci potřebovat pro vstup do Velké Británie vízum. Vzhledem k časové náročnosti celého 
procesu doporučujeme začít vyřizovat vízum s několika měsíčním předstihem. 

Upozorňujeme, že cestovní kancelář nepřebírá odpovědnost v případě, pokud nedojde 

k včasnému vyřízení dokladů, potřebných k účasti na zájezdu. Pro aktuální informace o 

cestovních dokladech se obraťte na příslušný úřad. 

 

Aktuální podmínky vstupu do Německa, Belgie a Francie (i tranzitu) spojené s covid-19 pro 

občany ČR: 

 

Pro tranzit Německem, Belgií a Francií již není třeba předkládat doklad o bezinfekčnosti. 



Aktuální podmínky vstupu do Velké Británie spojené s covid-19: 

Velká Británie již zrušila všechny podmínky pro vstup do země spojené s covid-19. Tzn. že pro 
vstup do země nebude od nikoho vyžadován negativní test, očkování ani prodělaná nemoc.  
 
Aktuální podmínky návratu zpět do ČR spojené s covid-19: 
 
Všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu 
v zahraničí byla zrušena. 
 
S ohledem na možné změny podmínek pro vycestování a využití služeb je nutno počítat 
s opatřeními jako jsou testy před odjezdem, v průběhu pobytu či po návratu, používání 
roušek a respirátorů apod. Náklady na tato opatření jsou v režii jednotlivých účastníků a 
nejsou zahrnuty do ceny zájezdu. Případné hromadné testování účastníků v zahraničí Vám 
samozřejmě pomůžeme zajistit. Situaci monitorujeme a průběžně kontrolujeme např. 
webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR ZDE. 
 
Zájezd poskytuje společnost:  

Školní zájezdy, s.r.o. 

Srbská 3077/53a 

612 00 Brno 

 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html

