
Poďte   s   nami   do   sveta  

–  cieľ    LONDÝN 
  

Základné informácie: 
- termín: 18.4. – 25.4.  2015 
- dĺžka pobytu: 7 dní, čo činí 4 noci v Londýne 
- program: podľa priloženého letáku (výlety 

podľa programu a vstupné), program je možné 
meniť  

 
- CENA: 366 €  (nad 18 rokov je cena 376 €) 
- V cene sú zahrnuté nasledovné položky: 
- ubytovanie : v hostiteľských rodinách, na ktoré dostanete kontakt ešte pred odchodom 

(bývanie po dvoch alebo troch podľa želania) 
- doprava: luxusný autobus, ktorý je nám k dispozícii po celý čas,  
- cesta kombinovaná 1 prejazd tunelom a jeden trajektom  
- strava – plná penzia 
- vstupný test: rozdelenie do skupín a 9 vyučovacích hodín angličtiny s domácim 

lektorom, vyučovanie dopoludnia asi od 9 do 12.... (je to netradičné vyučovanie) 
+ učebné materiály 

- záverečný certifikát: certifikát o absolvovaní vyučovacích hodín v GB 
- výlety podľa programu: miesta uvedené v programe sú hradené aj agentúrou, ale 

niektoré si budú žiaci hradiť sami, využívajú sa hromadné zľavnené lístky, alebo sa 
vopred dohodneme, kam chceme ísť a zaráta sa vstupné do výšky vreckového 

- sprievodca: sprevádza skupinu a je k dispozícii 24 hodín denne 
- poistenie účastníkov: pre hromadný zájazd 
- poistenie storno 
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 
- občerstvenie na spiatočnej ceste 

 
V cene nie je zahrnuté vreckové a vstupenky navyše   
Záujem nahláste vyučujúcej anglického jazyka ( p.prof. Marekovej a p.prof.  Kubičkovej). 
Aby sme prihlásenie mohli považovať za záväzné, budeme vyberať zálohu  100 €. Zatiaľ 
máme termín rezervovaný, a preto je potrebné zálohu vyzbierať najneskôr do 15.10. 2014. 
Prečítajte si aj priložené letáky a ďalšie otázky sa môžete pýtať na hodinách ANJ alebo počas 
prestávok. 
Priebežne vás budeme ďalej informovať a je možné si dohodnúť aj stretnutie so zástupcom 
agentúry  STUDENT AGENCY, ktorý príde na školu a zodpovie vaše otázky. 
 
KTO chce cestovať do Veľkej Británie musí mať platný vlastný cestovný pas alebo 
občiansky preukaz vydaný po roku 2000.  Pozor na platnosť dokladov, musia byť platné 
ešte aspoň pol roka po vstupe do Británie.    SEE YOu 
 
 


