
Nabídka číslo: 001810625

CENOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU

Lokalita: Hrady, zámky jižní Anglie (Hastings)
Škola: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Postup organizace školního zájezdu:

1. Zjistěte předběžný zájem mezi studenty a jejich rodiči (ve výuce, na třídních schůzkách).
2. Minimální počet k realizaci zájezdu je 45 studentů, menší skupinky spojujeme dohromady. Maximální počet 

účastníků je 55 studentů a 4 pedagogové.
3. Následně je třeba od každého zájemce vybrat závaznou přihlášku (tuto vám zašleme) i se zálohou  120 EUR během 

dohodnuté doby (cca 3 týdny).
4. Při minimálně 45 zájemcích Vám připravíme Smlouvu a zálohovou fakturu.
5. Menším skupinkám připravíme smlouvu a zálohovou fakturu až po naplnění požadované kapacity (spojení s další 

skupinou).
6. Po obdržení Smlouvy a zálohové faktury je třeba vyplnit seznam všech cestujících.
7. Konečnou fakturu je nutno uhradit nejpozději 6 týdnů před odjezdem zájezdu. 

1 EUR za 25,16 CZK

1 EUR za 0,87 GBP

Ceny jsou kalkulovány při tomto kurzu:

Hostitelské rodiny doprovází studenty na/z meeting point/u s učiteli a průvodcem. Jazyková škola se snaží maximálně vyjít 
vstříc požadavkům na rozdělení do hostitelských rodin dle preferencí, ale nelze garantovat.

V rámci níže uvedeného programu mají učitelé hrazeny tyto vstupy: Dover Castle nebo katedrála v Canterbury, Hastings 
Castle, Smugglers Caves, Leeds Castle, Sea Life Centre Brighton nebo Royal Pavilion,  lodička/metro v Londýně

V  ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:
· ubytování: hostitelská rodina    2-4 studenti v jedné rodině    počet nocí: 3 
· strava: plná penze  (snídaně, obědový balíček, večeře)

· pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, 
pojištění zavazadel)

· doprava luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace), včetně Eurotunelu nebo trajektu (obě cesty 
stejně - rozhodnutí v  kompetenci SA). Autobus doprovází skupinu během celého pobytu. Doprava je zajištěna autobusy 
externího dopravce, žlutý autobus RegioJet Fun&Relax je možné sjednat za příplatek

· doprovodný program 
· průvodce, který doprovází skupinu a je k  dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu (kontakt na průvodce bude 

předán účastníkům v den odjezdu)
· občerstvení na zpáteční cestě 
· na 45-49 studentů 3 místa pro pedagogy zdarma, na 50-55 studentů 4 místa pro pedagogy zdarma, u menších skupinek 

na každých 15 studentů 1 pedagog zdarma
· informační materiály a kvízy pro studenty
· informační letáky a mapky pro pedagogy

V  ceně není zahrnuto:

V případě pohybu kurzu o 10 % si vyhrazujeme právo cenu upravit dle aktuálního kurzu dle platných Všeobecných
obchodních podmínek STUDENT AGENCY.

6 dní/3 noci 302 EUR

Cenu pro mladší/starší účastníky Vám rádi zašleme na vyžádání.

Tato nabídka je platná do 05. 12. 2018. V  případě potvrzení počtu vážných zájemců do tohoto termínu, Vám vystavíme 
smlouvu a zálohovou fakturu s  výše uvedenou cenou. 

Termín:  17.06.2019 - 22.06.2019

Uvedená cena platí pro studenty od 12 do 17 let (včetně).
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· vstupy - dle vybraného programu a věku studentů
· kapesné
· kombinace přepravy: trajekt na cestě tam a Eurotunel na cestě zpět
· žlutý autobus RegioJet Fun&Relax, v případě naplnění celého autobusu jednou skupinou

Děkuji za pozornost a těším se na budoucí spolupráci Anežka Pořízková
školní zájezdy

Uvedené vstupné berte, prosím, jako orientační. Nižší částky jsou zpravidla uvedeny pro děti do 15 let, vyšší částky pro 
studenty starší.

Ukázkový program 6denního programu poznávacího zájezdu do Hastings a okolí:

1. den: Odjezd z České/Slovenské republiky z vámi určeného místa.

2. den: Ráno přejezd do Velké Británie, zastávka v Canterbury a návštěva světoznámé katedrály (8 GBP), nebo návštěva 
Dover Castle (12 a 18 GBP nebo zdarma přes EH). Odpoledne příjezd do Hastingsu, prohlídka Hastings Castle a Smugglers 
Caves (8,70 GBP), procházka čtvrtí Old Town, večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře v rodině.

3. den: Snídaně v rodině, dopoledne zastávka v pirátském městečku Rye, výlet na Leeds Castle (9,50 GBP) - jeden z 
neznámějších a největších hradů v Anglii s krásnými zahradami a přírodním bludištěm. Cestou zpět krátká prohlídka 
městečka Battle, místa důležité bitvy v roce 1066. Večeře v rodině.

4. den: Snídaně, dopoledne výlet na Seven Sisters - známé “bílé křídové útesy”, procházka kolem moře. Odpoledne výlet do 
Brightonu - procházka městem, návštěva Royal Pavilionu (8,70 a 12,60 GBP) nebo Sea Life Centre (8 GBP), stará čtvrť The 
Lanes, zábavní molo. Večeře v rodině.

5. den: Snídaně v rodině, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní pěší prohlídka Londýna - London Eye, Houses of 
Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy 
National Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, Čínská čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, 
lodí nebo metrem (4,80 a 9,60 GBP) k O2 areně, při plavbě výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, The Globe, 
London Bridge, HMS Belfast, Tower of London, City Hall, Tower Bridge, Canary Wharf. Večer odjezd do České republiky. 

6. den: V odpoledních hodinách příjezd do České/Slovenské republiky na místo odjezdu.

Program:
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