Zemí krále Artuše
Termín: 8.6. – 14.6.2019
Program:
1.den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2.den: Celodenní prohlídka Southamptonu, dopoledne procházka historickým centrem a plavba trajektem
na Isle of Wight. Odpoledne prohlídka slavného sídla královny Viktorie Osbourne House. Po návratu do
Southamptonu návštěva Sea City Museum. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Newquay.
3.den: Celodenní prohlídka města Plymouth. Dopoledne prohlídka města s průvodcem, nákup suvenýrů a
projížďka na lodi kolem přístavu. Odpoledne návštěva podmořského centra National Marine Aquarium a
Royal Citadel, poté zastávka v Torquay a návštěva Babbacombe Village, kde se nachází miniatury
devonských a cornwallských staveb. Večer návrat na ubytování.
4.den: Dopoledne návštěva Eden Project, uměle vybudovaných biomů s rostlinami z celého světa, poté
návštěva zříceniny hradu Tintagel a dramatických útesů jihozápadní Anglie. Odpoledne průjezd NP
Dartmoor s kouzelnými vřesovišti, kde dle legendy žil pes Baskervilský. Dle časových možností zastávka
v městečku Princetown. Večer návrat na ubytování.
5.den: Celodenní prohlídka západní části Cornwallu, návštěva kláštera St. Michael´s Mount, rekreačního
střediska Penzance a Minnack Theatre, impozantního divadla na skalním útesu. Závěr dne bude patřit
oblasti Land´s End s výhledem na ostrovy Isles of Scilly. Večer návrat na ubytování.
6.den: Celodenní návštěva města Portsmouth a prohlídka zdejších historických doků. Poté projížďka lodí a
návštěva ponorky HMS Alliance. Odpoledne osobní volno, nákup suvenýrů. Večer odjezd zpět do ČR
(alternativně lze navštívit přímořské letovisko Bournemouth s písečnými plážemi a bílými skalisky).
7.den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena: 8 890,- Kč
Cena zahrnuje:
·

Doprava zájezdovým autokarem

·

4x ubytování v hostitelských rodinách

·

4x plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře)

·

Trajekt nebo tunel přes La Manche

·

Cestovní pojištění vč. pojištění storno zájezdu, pojištění CK proti úpadku

·

Informační brožura

·

Služby průvodce po dobu zájezdu

·

Asistenční služba CK 24/7

Cena nezahrnuje:
Vstupy do navštívených objektů a atrakcí (cca 70£)

Informace o platbě:
Cena zájezdu činí 8 890,- Kč a bude uhrazena ve dvou splátkách.
Závaznou přihlášku odevzdejte co nejdříve v kabinetě 103 (krček) nebo svému vyučujícímu angličtiny.
Zálohu ve výši 3 000,- Kč prosím zaplaťte nejpozději do 15. 12. 2018 na kreditní systém plateb.
Číslo účtu školy – 107-8386120297/0100 , variabilní symbol žáka.
Druhou splátku 5 890,- Kč zaplaťte rovněž na účet školy do konce března 2019.
Dále je potřeba počítat s částkou na vstupy a na kapesné. Další informace budou studentům včas sděleny.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle 541649191 nebo na mailu kamila.ingerlova@sspbrno.cz
Rozsah pojištění, které je v ceně zájezdu:
pojištění léčebných výloh v zahraničí 4 mil. Kč
- ambulantní ošetření včetně léků, hospitalizace, repatriace 4 mil. Kč
- ošetření zubů max. 7 500 Kč
- náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby max. 25 000 Kč
pojištění zavazadel 18 000 Kč
úrazové pojištění – trvalý následek 18 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 1 mil. Kč
pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy 80% stornopoplatku
pojištění storna zájezdu v případě závažných rodinných událostí (úmrtí v rodině atp.) 100% stornopoplatku

Stornopoplatky (v případě, že zrušíte zájezd z jiných důvodů, než je onemocnění či závažné rodinné důvody) si CK účtuje tyto stornopoplatky:

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před uskutečněním
zájezdu + výdaje na případné vstupné, uhrazené CK před zájezdem
b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29.-20. dnem před
uskutečněním zájezdu+ výdaje na případné vstupné, uhrazené CK před zájezdem
c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19.-11. dnem před
uskutečněním zájezdu + výdaje na případné vstupné, uhrazené CK před zájezdem
d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10.-5. dnem před uskutečněním
zájezdu + výdaje na případné vstupné, uhrazené CK před zájezdem
e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před uskutečněním zájezdu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Závazně tímto přihlašuji svého syna (dceru) na školní vzdělávací zájezd do Velké Británie, který se
uskuteční v červnu 2019 a souhlasím se stornopoplatky v případě odhlášení ze zájezdu.
Příjmení, jméno:
Třída, vyučující
AJ:
Adresa, státní
příslušnost:
Rodné číslo:
Mail studenta:

Číslo cest.
dokladu:
Mail rodiče:

Telefon studenta:

Telefon rodiče:

Alergie a jiné
zdravotní potíže:

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených za účelem účasti na vzdělávacím zájezdu do
Velké Británie.
………………………
……………………………………………………...
datum
jméno a podpis zákonného zástupce

