Podrobné pokyny k zájezdu . dodám – je ve výstavb

SRDCEM SEVERNÍ ANGLIE
Vážení p átelé,
zasíláme vám podrobné pokyny na zájezd do severní Anglie. Narazíte-li p i jejich tení na jakoukoliv nejasnost nebo se vyskytnou problémy, s nimiž si nebudete v t rady, obra te se prosím na prodejní kancelá nebo využijte kontakt uvedených
v záv ru t chto pokyn .
Za CK ADVENTURA
Vítek Procházka

CHARAKTER ZÁJEZDU

NÁVRAT

Cyklistický zájezd do Anglie je jedním z našich n kolika
zájezd na britské ostrovy a dopl uje naši mapu o d íve
chyb jící severovýchod Anglie. Budeme se pohybovat
v oblasti s p íjemným, ale i drsn jším podnebím nicmén
v m síci ervnu, kdy bývá nejlépe a hlavn vše až na v es
kvete.
Zájezd má krom své sportovní složky i výraznou složku
poznávací. Budeme se pohybovat v ásti Anglie, která díky
své odlehlosti vždy lákala mnišské ády ke stavb klášter
a nedaleká skotská hranice zase podtrhovala nutnost stavby hrad a pevností. Katedrála v Yorku i opatství Rievaulx
jsou gotickými skvosty Anglie, naopak Yorkshire Dales a
ste ko Thirsk p edstavují st edisko kultu zv roléka e
Jamese Herriota, vyhlídka White Horse pak byla v roce
2006 zvolena za nejkrásn jší v celé Anglii.
Na kolech se p evážn budeme pohybovat po vedlejších
silnicích, i po trase odstrojené železnice. Máme p ipravené
zné varianty cyklotras tak, aby si na své p išli opravdu
všichni. Denní etapy jsou dlouhé 50–80 km. Ve všech p ípadech se jedná o etapová putování s doprovodem autobusu, tedy na lehko a s ob asnou možností svézt se autobusem t eba do poloviny etapy. Bude tedy i na vás, abyste
si ur ili náro nost své denní trasy i celého zájezdu.

Návrat do Prahy bude 11. 7. ve ve erních hodinách na
stejné místo jako p i odjezdu.

ODJEZD
V ned li 29. 6. v 5:00 hod. z Prahy – Pankráce (viz plánek v kapitole „Nástupní místa“ ve „Všeobecných pokynech
cykloturistika a horská kola“). Sraz a za átek nakládání je
ve 4:00 hod. tamtéž.
Další nástup (pokud jste uvedli v cestovní smlouv ):
istoupení v Beroun : od 5:30 hod.
istoupení v Plzni: od 6:00 hod.
ejezd do Rotterdamu trvá cca 15 hod. Takže po ítejte
s tím, že tam dojedeme n kdy ve er a pak nás bude ekat
11 hodinový p esun trajektem na ostrovy. V pohodlí postele
samoz ejm
.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
kompletní dopravu osob a kol
10x nocleh ve vlastním stanu v kempu
10x snídan , 10x ve e
pot ebné mapy
služby pr vodc
balí ek pojišt ní
dárek

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
vstupy do památkových a jiných objekt
fakultativní výlety
pivo

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA
Cílová zem : Velká Británie.
Ob ané R pot ebují platný cestovní pas nebo platný
ob anský pr kaz se strojov itelnými údaji, nezletilým
nedoporu ujeme cestovat pouze na základ zápisu
v OP rodi e.

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
V Anglii se platí v librách (GBP). Doporu ujeme, abyste si
vzali cca 100-150 GBP na osobu. (Alkoholici i více, pivo
stojí kolem 2,10–2,80 dle chuti a místa)
Nezapome te si vzít i eské koruny na ob erstvení u idi
v autobuse, dále na dárkové a upomínkové p edm ty
Adventury. Zárove nezapome te na llitr dle vlastního
uvážení, št átka ze Svijan jedou s námi .

ZAVAZADLA
Vzhledem k výše uvedeným spolucestujícím a také vaší
zálib ve stoli kách a stole cích, jsem nucen zcela striktn
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stanovit maximální povolenou váhu vašich bat žk . Na
palubu našeho expresu bude vpušt no toliko 18 kilogram
na osobu, ani o gram více!!! Nepo ítá se pochopiteln kolo,
i jakékoli úplatky pro posádku vozu. Zcela striktn jest
zapov zeno tahání vody a podobných v cí!

UBYTOVÁNÍ
V cen zájezdu je zahrnuto 10 nocí v kempech st ední kategorie se sprchami s teplou vodou. Dv noci strávíme na
trajektu. V cen zájezdu není zap ení stan , je nutné mít
vlastní!

STRAVOVÁNÍ

V cen zájezdu je polopenze. Po ítejte tedy pouze s tím,
že si budete muset vzít s sebou jídlo pouze na p eklenutí
dne. Pokud je n co, co by vám z Míliny kuchyn nešmakovalo, dejte v as v t.

PO ASÍ

ipravte se na ostrovní po así. Je možné, že n kolikrát
denn zmokneme, bude foukat vítr a n kolikrát denn bude
svítit slunce. Na druhou stranu by m lo být teplo, pob eží
severní Anglie je oblíbenou rekrea ní oblastí Velké Británie.

DALŠÍ INFORMACE
Další dotazy týkající se zájezdu (nikoliv plateb a Cestovních
smluv) vám rád zodpoví garant zájezdu Vítek Procházka –
nejlépe p es e-mail: vitek.prochazka@adventura.cz,
na p ímém telefonu +420 234 704 730, +420 604 803 456.
Ohledn plateb apod. pak prodejní kancelá +420 271 741
734-6, CK Adventura - Voron žská 20, Praha 10 – 101 00.
Pohotovostní nouzová ísla p i komplikacích p ed
odjezdem (nap íklad pozdní p íchod atd.):
+420 604 803 456 Vítek Procházka (garant a pr vodce)

LEŽITÉ KONTAKTY
Zastupitelský ú ad R:
Embassy of the Czech Republic,
26, Kensington Palace Gardens,
London W8 4QY
Tel: 00440207/2431115, 2437920
Fax: 00440207/7279654
E-mail: london@embassy.mzv.cz
Nouzová volání na míst : 112 (záchranný systém)

ÍLOHY
“Všeobecné pokyny cykloturistika a horská kola”

