Pokyny k cestě do Ruska
Sraz v 8.50 v odletové hale terminál č.1 / odbavení velké skupiny 2hod.před odletem/
Odlet 14.5. v10.50 let QS1199 SU přílet do Moskvy ve 14,30
přílet 21.5. do Prahy v 17.10 let QS 1199 SU
letíme se společností SMART WINGS
Lékařská prohlídka v pátek 12.5. mezi 14 – 15 hodinou ve zkušebně ZUŠ. Přineste s sebou ke
kontrole sborové oblečení – vše prosím podepsané
Zavazadla každý účastník 1 kufr váha 15 kg + příruční zavazadlo max. rozměry 56x45x25cm
váha maximálně 5 kg
Připravte klukům visačku s adresou pobytu v Moskvě a v Praze. Adresu pobytu v Moskvě dodám.
Oblečení sborové podepsané zabalené v kufru + obal na šaty a ramínko
/2 bílé košile, motýlek, sako, kalhoty černé ponožky, černé boty/
Věci k osobní hygieně a na spaní, teplejší nepromokavá bunda, kalhoty, trička mikiny, pevné a
pohodlné boty na chození. Budeme hodně chodit
Batůžek na záda, lahev na pití /při odbavení na letišti musí být lahev prázdná/, deštník pokud
nemáte dobrou nepromokavou bundu.
Léky zabalte do kufru. Co kluci berou nahlásíte lékařce v pátek 12.5.při prohlídce
Kapesné doporučuji vyměnit 500Kč za ruble ještě v Praze pak na to nebude čas a 20-30Euro dát
klukům s sebou jako rezervu. Osobní peníze, případně mobil, či digihru si bude každý hlídat sám a
neručíme za ztrátu. Cestovní pasy budu mít u sebe a kluci je dostanou na letišti jen při pasové
kontrole. Doporučuji na peníze taštičku na krk. Z kapsy peněženka snadno vyklouzne.
Ubytování, stravování, jízdenky , vstupy – vše platíme ze společných peněz,takže kapesné je pouze
pro jejich potřebu případně na pití.
Ubytování v Moskvě v Hostelu v centru, v Konakovo v hotelu. V Moskvě se o stravování staráme
sami – tím myslím doprovod dospělých nikoliv chlapce, v Konakovo máme stravu zajištěnu.
Zprávy o našem pobytu budeme dávat na web pueri, - obdoba zpráv z tábora ve Všechlapech.
Odkaz najdete příští týden v aktualitách. Nevím, zda budu psát každý den, ale 1x za dva dny určitě.
Dárky s sebou pro děti ze sborů s kterými se setkáme a zpíváme /budou to 3 sbory/ Nejsme u
nikoho v rodinách ubytováni, stačí drobné pozornosti o Praze / obrázek, skládačku o Praze,záložka
do kniky, lázeňské oplatky nebo studentská pečeť – tady hrozí, že to kluci sní- Nedávejte nic
skleněného.
Itinerář cesty a minislovníček s azbukou dostanou kluci na zkoušce v pondělí.
Pokud ještě něco potřebujete znát a je to obecného charakteru pište mejlem.
Zdena

Informace o festivalu na http://konakovohor.ru/festival/vhs-2017/

