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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 
RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

IČO: 70695067                                                                                                                                    E-mail: zszalany@volny.cz 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K OZDRAVNÉMU POBYTU V ITÁLII 

 

Vážení zákonní zástupci, 

naše škola opět zorganizovala ozdravný pobyt u moře. Jako v letech minulých byla vybrána 

Itálie – tentokrát sever Itálie Lido Adriano, které se nachází přibližně 15 km od historického 

města Ravenny. Pobyt škola zajišťuje ve spolupráci s CK Teptour Teplice. Každé dítě musí 

mít platný cestovní doklad! Níže Vám uvádíme několik důležitých informací k ozdravnému 

pobytu. 

Termín: 31. 5. 2019 – 9. 6. 2019 

Místo: Apartmánový dům GIOTTO – Lido Adriano, Itálie 

Doprava: klimatizovaný autobus 

Ubytování: v apartmánech typu TRILO pro 5 – 6 osob (vybavení AP: 2 x 2 dvoulůžkové 

ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, soc. zařízení, balkon 

nebo předzahrádka v přízemí. 

Stravování: plná penze formou české kuchyně (jednotné menu, samoobslužná, včetně 

pitného režimu), zahájení pobytu večeří, ukončení obědem a svačinovým balíčkem. 

Cena: 6.500,- Kč na žáka (cena na osobu zahrnuje: autobusovou dopravu, 7x ubytování 

v plně obsazeném AP, 7x plnou penzi, spotřebu energií, českou asistenční službu, komplexní 

cestovní pojištění, pedagogický dohled a místní poplatky). 

Cena nezahrnuje: povlečení, ručníky, hygienické potřeby (toaletní papír), vlastní závěrečný 

úklid, vratnou kauci na AP ve výši 10 Euro na osobu. 

Informace k platbě: platbu je možné uhradit v několika splátkách v kanceláři ekonomky 

školy. Ve dnech - pondělí a středa od 7.30 do 8.00 hod. a 11.30 hod. do 15.00 hod. V jiné 

dny ani hodiny nebude možné platbu provádět.  

Do 28. 2. 2019    2.000,- Kč 

Do 31. 3. 2019    2.000,- Kč 

Do 30. 4. 2019    2.500,- Kč 

V ceně není zahrnuta vratná záloha za AP 10 Euro na osobu; tato částka bude vybírána 

u autobusu a na konci pobytu vrácena Vám nebo Vašemu dítěti. V případě, že dítě nenastoupí 

k ozdravnému pobytu v den odjezdu, bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % ceny 

zájezdu.  
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Odjezd: 31. 5. 2019 kolem 18.00 hod. od školy (příjezd na místo kolem 8.00 hod.); zpět 

odjezd z místa 9. 6. 2019 kolem 18.00 hod., příjezd ke škole kolem 8.00 hod. 

Velikost zavazadla: cestovní kufr nebo cestovní taška max. do 15 Kg na žáka, 1 příruční 

zavazadlo do 5 Kg na žáka. 

Co si určitě zabalit: cestovní pas, opalovací krém s dostatečně vysokým UV filtrem, 

pokrývku hlavy a koupací čepici do bazénu, sluneční brýle, plážovou osušku, ručníky, 

povlečení, polštářek a lehkou deku do autobusu, dostatek oblečení (myslet i na možnost 

nepříznivého počasí), batoh, blok/sešit, psací potřeby, oblíbenou knihu.  

Možnost výletů:  

Mirabilandia – zábavný park, cena: 40 Euro 

San Marino, cena: 50 Euro 

Ravenna, cena: 25 Euro 

Schůzka se zákonnými zástupci před odjezdem: ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 16.00 hod. ve 

školní jídelně. 

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Šimona (simon@zs-zalany.cz), tel. 606 919 354.  
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