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Informácie zo stretnutia so zástupcom agentúry STUDENT AGENCY zo dňa 

17.2. 2015 
 

 

 POPLATKY: 

Konečná suma, na ktorej sme sa dohodli spoločne je 376 € pre žiakov do 17 rokov 

         386 € pre žiakov vo veku 18 rokov 

 

 

Žiaci už platili zálohu 100 € a  dopláca sa 276 € alebo 286 € - v tejto cene je už zahrnutá cena 

34 €, ktorá je za vstupy do múzea Madame Tussaud a Planetaria, + London Eye. Lístky budú 

vopred zarezervované a tak oveľa cenovo výhodnejšie.  

 

Prosíme žiakov, ktorí už vyplatili celý pobyt (ešte v pôvodnej výške), aby doniesli ešte 10 €. 

 

 

 Vyplatiť celý pobyt je treba do 25.2. 2015. 
  

 

 VRECKOVÉ 

Minimálne vreckové sa odporúča vo výške asi 40£ a k tomu je treba ešte rátať s inými 

vstupmi, čo je približne ešte plus 25 – 30 £. Žiaci si budú môcť vybrať, ktoré miesta budú 

chcieť vidieť – operatívne na mieste.  

 

Peniaze je potrebné si zameniť na £ (britská libra) ešte na Slovensku.  

 

Je dobré, aby mali žiaci pri sebe aj nejaké eurá, ktoré budú potrebovať pri zastávkach na 

odpočívadle alebo benzínovej pumpe. V autobuse bude možnosť si kúpiť čaj, alebo iné 

nápoje, za ktoré budú platiť v eur. 

 

 CESTA 

 

- Odchádza sa ráno 18.4. 2015 medzi 8.00 – 9.00 (ešte sa upresní) z Bratislavy od 

Istropolisu – Trnavské mýto. 

- Do Británie prídeme v nedeľu ráno a do rodín pôjdeme až večer a večera bude prvé 

jedlo. 

- Jedlo si treba zabaliť na cestu na sobotu a aj na nedeľu, ale to už si budú môcť žiaci aj 

niečo kúpiť.  

- Vziať si treba jedlo, ktoré je trvanlivé a nakazí sa. 

- Cestou do Británie pôjdeme trajektom cez kanál a naspäť tunelom. 

- Príchod do Bratislavy je v piatok 24.4. (piatok 18.00) podvečer k Istropolisu. 

 

 INÉ 

- Skontrolovať si cestovné doklady  

- Môžete si ešte pred odchodom zabezpečiť adaptér do elektrických zástrčiek (niektoré 

rodiny majú, niektoré nie) 

 

 


