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Vážení klienti, 
 
děkujeme za projevenou důvěru v naši cestovní kancelář  JH Travel. Pevně věříme, že dokážeme splnit vaše 
očekávání, zprostředkujeme vám poznání nového místa neobvyklým způsobem a prožijete s námi příjemné 
chvíle. Prostřednictvím těchto pokynů bychom rádi předali informace k průběhu zájezdu. 
 
Průvodce zájezdu: Markéta Slunečná 
 
Termín zájezdu: 7-11.4.2017 

 
Časový harmonogram:  
 

Čas a místo odjezdu Neveklov 7.4.2017 14:00 OA Neveklov, Školní 303  

Čas a místo odjezdu Plzeň 7.4.2017 16:00 CAN Plzeň, Husova ul. 

Návrat Plzeň 11.4.2017 12:30 Přesný čas dojezdu bude upřesněn dle 

aktuální dopravní situace. Návrat Neveklov 11.4.2017 15:30 

 
Autobus bude přistaven na nástupní místa 15 min. před odjezdem. Přesný harmonogram pro pobyt v Anglii 
platí dle dodaného programu, ale jednotlivé části se mohou měnit vlivem nepředvídatelných událostí. 
 
Ubytování a stravování: v hostitelských rodinách, oběd formou balíčku celodenní strava začíná 
teplou večeří 8.4. a končí snídaní 10.4. + balíčkem na cestu  
 
Doporučujeme si vzít s sebou: 

 cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem 
 průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny 
 peníze na vstupné (dle informace učitele) a drobné výdaje, CZK na občerstvení v autobuse  
 jídlo a nápoje na cestu 
 oblečení dle počasí – i něco teplejšího (pláštěnka nebo deštník a vhodná obuv-2 páry) 
 toaletní potřeby + vlastní ručník 
 základní léky pro eventuální nachlazení, pravidelně užívané vlastní léky 
 adaptér na 240 V – k nabíjení mobilů, vysoušeče vlasů… 
 kapesní slovníček Čj-Aj, psací potřeby, složky na prospekty a mapky 
 
TIP: dle úvahy drobný dárek pro rodinu (bývá zvykem něco typického pro Čechy) 

 
Pojištění: 
Komplexní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, odpovědnosti za škodu 
na zdraví a věci třetí osoby, zavazadel. Každý účastník zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu 
nezpůsobil žádnou škodu.  
 
V Klatovech dne: 23.3.2017 
 
Mgr. Jana Husárová 

Pokyny pro účastníky k zájezdu 
Londýn a poznaní 7-11.4.2017 

 


