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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO RAKOUSKA V TERMÍNU 30. 09. 2019 
          
1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 30. 09. 2019 ve 04:00 hod. před budovou školy ZŠ a MŠ Nemile, přísp. org., 
Nemile 90, 789 01 Zábřeh. Odjezd v 04:15 hod. směr Rakousko – Vídeň. 
  
2. Průvodkyní zájezdu je Ivanka Augustová.   
 
3. Doprava je zajištěna zahraničním autobusem značky Mercedes Benz, kde je cestujícím Vaší skupiny k dispozici 15 
míst. Autobus je vybaven: TV, DVD, USB, toaleta, bufet (ke koupi teplé a studené nealkoholické nápoje), klimatizace, 
bezpečnostní pásy na všech sedadlech. 

 
4. Na výletu jsou plánovány následující vstupy – zajištěné rezervace: 

- Zámek SCHÖNBRUNN – Imperial Tour (8 EUR) 
- Plavba vyhlídkovou lodí po Dunaji (11,50 EUR) 
- Návštěva Motýlího domu (5,50 EUR) 
- Muzeum voskových figurín Madame Tussauds (9 EUR) 
Poplatky za vstupné se hradí na místě v hotovosti v EURech. 

 
5. Návrat ze zájezdu se předpokládá v nočních hodinách (cca 23:00 hod.) dne 30. 09. 2019, na místo odjezdu ke 
škole v obci Lukavice. 
 
6. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou: 
    
povinné 
- platný cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem   
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním pasem, v případě cesty do zemí Evropské unie lze jako 
cestovní doklad použít platný občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu 
mimo území ČR. 
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 
- kapesné cca EUR 40,- (osoby do 15 let)/cca EUR 65,- (osoby nad 18 let) na úhradu poplatků za vstupné, 
místní dopravu a drobných výdajů (WC, pití); další kapesné ve výši dle uvážení rodičů/účastníka 
    
a dále 
- jídlo a nápoje na cestu/na celý den  
- oblečení dle počasí  
- deštník nebo pláštěnka  
- polštářek/deku na cestu autobusem 
- pravidelně užívané léky a základní léky pro event. nachlazení, nevolnost, zažívací potíže apod. 
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze, psací potřeby 
- cca CZK 100,- na zakoupení občerstvení v autobusu (teplé a studené nealkoholické nápoje) 
- zavazadlo: příruční zavazadlo/batůžek s jídlem, doklady, penězi a psacími potřebami    
 
7. 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 26. 9. 2019 
Zpracovala: Martina Juřičková 

 

   
 

ZŠ a MŠ NEMILE 
 

Nemile 90 
789 01 ZÁBŘEH 

 
 

   

v obci NEMILE.
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