
Nabídka číslo: 001700532

CENOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU

Lokalita: Jižní Devon a Cornwall (Plymouth)
Škola: Mendelovo gymnázium

Postup organizace školního zájezdu:

1. Zjistěte předběžný zájem s pomocí Nejdůležitějších informací pro rodiče.
2. Minimální počet k realizaci zájezdu je 45 studentů, menší skupinky spojujeme dohromady.
3. Následně je třeba od každého zájemce vybrat závaznou přihlášku (tuto vám zašleme) i se zálohou 3 000 CZK 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 GBP za 30,49 CZKCeny 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: Aquarium Plymouth, Eden Project, Buckland Abbey, St. 
Michael´s Mount, Tintagel, Morwellham, SS Great Britain, We the Curious, Bristol

V  ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:
· ubytování: hostitelská rodina    2-4 studenti v jedné rodině    počet nocí: 4 
· 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
· 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:
· vstupy - dle vybraného programu a věku studentů
· kapesné

Protože s námi organizujete zájezd opakovaně, nabízíme Vám slevu 200 CZK na studenta v případě, že naplníte autobus, tj.
budete mít min.45 studentů.

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

 7 dní/4 noci 8 500 CZK

Tato nabídka je platná do 06. 11. 2017. V  případě potvrzení počtu vážných zájemců do tohoto termínu, Vám vystavíme 
smlouvu a zálohovou fakturu s  výše uvedenou cenou. 

Termín:  18.06.2018 - 24.06.2018

Uvedená cena platí pro studenty do 17 let (včetně).
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· 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 Martina Javorová
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 7denního zájezdu do jižního Devonu a Cornwallu

1.den odjezd z ČR/SR z místa, které určíte.

2.den ráno přejezd trajektem nebo tunelem do Anglie, cesta do Plymouth, prohlídka největšího akvária v Anglii National 
Marine Aquarium (5 GBP), kde kotví válečné lodě i ponorky, večer setkání s rodinami, večeře

3.den snídaně v rodině, dopoledne návštěva jedinečného Eden Project (4,60 a 8,90 GBP), který seznamuje návštěvníky s 
vlivem deštných lesů na život na Zemi. Odpoledne návštěva Buckland Abbey (5,30 a 10,50 GBP), kde žil Sir Francis Drake. 
Návrat do rodin, večeře.

4.den snídaně v rodině, dopoledne výlet do Penzance - nejzápadnějšího většího města Velké Británie, dále přejezd na Land's 
End - odkud jsou nádherné pohledy na jihozápadní pobřeží Anglie. Odpoledne procházka k St Michael's Mount (6 a 12 GBP), 
kostelu na žulové skále. Návrat do rodin, večeře.

5.den snídaně v rodině, dopoledne výlet na Tintagel, prohlídka známého hradu (4,70 a 7,90 GBP) opředeného legendami o 
králi Artušovi, odpoledne návštěva oblíbeného muzea Morwellham (9 GBP), kde si návštěvník může vyzkoušet typické 
činnosti obyvatel viktoriánské vesnice, jízda vláčkem do měděného dolu, návštěva dolu,... Návrat do rodin, večeře.

6.den: Snídaně, v brzkých ranních hodinách odjezd do Bristolu, celodenní pěší prohlídka města - návštěva největšího 
parníku své doby SS Great Britain (6 GBP), procházka podél uměle vyhloubeného vodního kanálu do centra města, 
Banksyho graffity, návštěva interaktivního muzea We The Curious (9,50 GBP), nákupy v centru.  V podvečerních hodinách 
odjezd do Doveru, cesta do ČR.  

7.den návrat do ČR/SR

Program:
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