
Pro paní   Srnovou -   kalkulace školního zájezdu Hrady a zámky jižní Anglie

TYP POBYTU

Předběžná cena při kurzu 0,7 GBP/EUR a 27,7
Kč/EUR

Část autobusu nebo 45–
49 studentů

50-55 studentů

HRADY A
ZÁMKY

6 dní/ 3 noci 313 EUR 297 EUR

Uvedené ceny platí pro studenty do 17 let (včetně)

Cena je kalkulována při kurzu  0,7 GBP/EUR a 27,7 Kč/EUR. V případě pohybu kurzu o 10 % si
vyhrazujeme  právo  cenu  upravit  dle  aktuálního  kurzu  dle  platných  Všeobecných  obchodních
podmínek STUDENT AGENCY.
Tato nabídka je platná do 5.1. 2016. V případě potvrzení počtu vážných zájemců do tohoto termínu,
Vám vystavíme smlouvu a zálohovou fakturu s výše uvedenou cenou. 

Termín: 13.-18.6. 2016 (termín se pokusíme vyžádat u našeho partnera)

Hastings - ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách (2 – 4 studenti v jedné rodině dle Vašich
požadavků). Studenti, kteří jsou vzdáleni od meeting pointu kolem 5-15 minut chůze, chodí pěšky.
Doprava ostatních studentů je zajištěna hostitelskými rodinami.

V ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:
 ubytování v hostitelských rodinách na 3 noci,  2–4 studenti v jedné rodině
 strava formou plné penze v hostitelských rodinách (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  STUDENT  AGENCY
Fun&Relax je možné sjednat za příplatek

 doprovodný program (viz příloha) 
 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 (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 (30–50 GBP) – dle vybraného programu a věku studentů
 kapesné (30–50 GBP)
 kombinace přepravy: trajekt na cestě tam a Eurotunel na cestě zpět 
 žlutý  autobus  STUDENT  AGENCY  Fun&Relax,  v  případě  naplnění  celého  autobusu  jednou
skupinou

Jestliže si vyberete z naší nabídky a budete chtít s námi uspořádat jazykově poznávací zájezd, pak:
1. Podchyťte zájem studentů a jejich rodičů. Zašleme Vám informační materiály pro studenty a

jejich rodiče (přihláška pro studenta, popis rozsahu pojištění a informace pro rodiče a studenty
o konkrétním připravovaném zájezdu). Tyto materiály předáte studentům a zpracujete vlastní
plán vybírání peněz na pobyt. K tomu, abyste zjistili počet vážných zájemců, je nutné vybrat
závaznou přihlášku a zálohu 100 EUR během dohodnuté doby (cca 3 týdny).

2. Pokud budete mít dostatečný počet vážných zájemců pro naplnění autobusu (tzn. minimální
počet 45 studentů), připravíme  pro vás následující dokumenty: smlouvu, závaznou přihlášku a
zálohovou  fakturu.  Pokud  budete  mít  menší  skupinu,  zůstávají  zálohy  u  Vás  a  my  se
pokusíme sehnat vhodnou skupinu  na doplnění. Záloha se pak platí až ve chvíli, kdy je jisté,
že se zájezd uskuteční (tzn. pokud máme další skupinu na doplnění – sepíšeme smlouvu,…). 



3. Společně se smlouvou a zálohovou fakturou Vám zašleme Seznam na ubytování, pojištění a
alergie, Přihlášky pro pedagogy a Objednávkový list.  Vyplněné formuláře v elektronické formě
předejte co nejdříve naší agentuře. Tyto dokumenty jsou nezbytně nutné pro další vyřizování
zájezdu (pojištění, zajištění ubytování partnerskou agenturou,...).

4. Konečnou fakturu je nutno uhradit nejpozději  6-5 týdnů před začátkem zájezdu. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či přání napište e-mail nebo zanechte vzkaz v brněnské kanceláři 
na infolince 0800 121 121 a my se Vám co nejrychleji ozveme zpět.

Děkuji a těším se na budoucí spolupráci.
               Radovan Krhovský

Brno, 4.12.2015                                                          školní zájezdy 
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