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Dobrý den z Rokycan,
náš odlet už se skutečně povážlivě blíží, a proto ještě
poslední zprávy e-mail.
Hlavní informací je, že se sejdeme v pátek 17. července
2009 v 9 hodin SELČ na letišti Praze-Ruzyni v odletové hale
terminálu 2 (první poschodí, v přízemí jsou přílety). Konkrétně je sraz na pravé straně haly (při
pohledu od vstupu ze silnice –
krátkodobého parkoviště u odletového
terminálu 2) před občerstvením „Ice and
Fruit“. Zde obdržíte pasy a letenky od
pracovnice CK China Tours, sl. Renaty
Jelínkové. Letadlem pak s námi poletí náš
druhý průvodce, pan Petr Macek. Pan Jan
Pospíšil na nás pak bude čekat v sobotu
ráno už v Šanghaji.
V příloze Vám zasílám adresu našeho
prvního ubytování (v Šanghaji), kterou si
můžete pověsit na visačku kufru, ale
především by tam měla být Vaše domácí
adresa v ČR.
Příruční zavazadlo by nemělo mít větší rozměry než 55x40x20cm a váhu přesahující 8 kg
(což je informace z anglických stránek společnosti Finnair). Na pražském zastoupení mi ale
byla řečena váha 6 kg a v materiálech CK China Tours se píše o 5 kg. Takže si můžete vybrat!
Váha hlavního zavazadla (kufr, batoh,…)je do 20 kg. Váhy nelze nijak slučovat (hlavní
zavazadlo a příruční zavazadlo ani sčítat v rámci rodin!).
Pan Poslíšil mě ujistil, že naše pojištění, které má většina účastníků sjednáno v rámci
zájezdu, je dostačující pro běžné problémy, které by nás mohly potkat, ale snad nepotkají.
Současně jsem se ujistil, že bude mít u sebe ofocené pasy a víza všech účastníků pro případ
další nepříjemnosti, kterou by byla ztráta dokladů.
A na závěr ještě jedna potěšující zpráva. V současné chvíli jsou dle Vašich objednávek
zadána k výrobě trička, která by měla být k vyzvednutí ve středu odpoledne nebo nejpozději ve
čtvrtek ráno, takže je dostanete také na letišti před odletem.
Další informace naleznete na www stránkách Hvězdárny v Rokycanech http://hvr.cz .
Vaše případné dotazy se budu snažit vyřídit na adrese halir@hvr.cz (do čtvrtka), nebo
telefonicky na číslech 371 72 2622 (pevná linka se záznamníkem, také do čtvrtka) nebo
608478902 (mobil, průběžně). Především mobilní telefon si pokud možno uložte do svého
přístroje pro případ, že by se vyskytly jakékoli problémy cestou na letiště, či byste potřebovali
nějakou důležitou informaci, abychom mohli být ve spojení.
Rokycany, 13. května 2009
S pozdravem
Karel HALÍŘ
Hvězdárna v Rokycanech

