CENOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Nabídka číslo: 001810653
Lokalita:
Malta
Škola:
Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
Postup organizace školního zájezdu:
1. Zjistěte předběžný zájem s pomocí Nejdůležitějších informací pro rodiče.
2. Minimální počet k realizaci zájezdu je 15 studentů.
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 15 zájemcích Vám připravíme Smlouvu a zálohovou fakturu.
5. Po obdržení Smlouvy a zálohové faktury je třeba vyplnit seznam všech cestujících.
6. Konečnou fakturu je nutno uhradit nejpozději 6 týdnů před odjezdem zájezdu.

8 dní/7 nocí/20 lekcí

10 040 CZK
Uvedená cena platí pro studenty od 12 do 18 let (včetně).

Cenu pro mladší/starší účastníky Vám rádi zašleme na vyžádání.
Tato nabídka je platná do 14. 12. 2018. V případě potvrzení počtu vážných zájemců do tohoto termínu, Vám vystavíme
smlouvu a zálohovou fakturu s výše uvedenou cenou.
Termín: 08.06.2019 - 15.06.2019

Ceny jsou kalkulovány při tomto kurzu: 1 EUR za 26,60 CZK
V případě pohybu kurzu o 10 % si vyhrazujeme právo cenu upravit dle aktuálního kurzu dle platných Všeobecných
obchodních podmínek STUDENT AGENCY.
Studenti ubytovaní v blízkosti školy dochází na výuku pěšky. Ostatní jsou sváženi školním autobusem z tzv. meeting pointů,
které jsou v pěší vzdálenosti od jejich ubytování. Partnerská agentura se snaží dodržet preference studentů na ubytování,
nelze je ale garantovat.
Možnost výuky angličtiny pro pedagogy bez příplatku!
V ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:
· ubytování: hostitelská rodina 2-4 studenti v jedné rodině
· strava: plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře)

počet nocí: 7

· 20 lekcí výuky pod vedením zkušených lektorů + závěrečný certifikát o absolvování výuky
· pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti,
pojištění zavazadel)
· doprovodný program
· informační materiály pro studenty
· informační letáky a mapky pro pedagogy
· transfer z/na letiště v cílové destinaci

V
·
·
·
·
·

ceně není zahrnuto:
kapesné
zpáteční letenka
doprava z/na letiště Praha/Vídeň
doprovod průvodce STUDENT AGENCY
pojištění na storno se nevztahuje na letenku
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CENOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Nabídka číslo: 001810653
Lokalita:
Malta
Škola:
Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
Program:
Příklad programu 8denního zájezdu s 20 lekcemi výuky:
1. den: přílet na Maltu, setkání se zástupcem školy, transfer na místo ubytování, večeře.
2. den: snídaně, dopoledne vstupní test a výuka, odpoledne procházka po okolí, Welcome party, večeře.
3. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne návštěva bývalého hlavního města Malty - Mdiny, prohlídka středověkého
města s pevností, skalními masivynávrat na ubytování, večeře.
4. den: snídaně, dopoledne výuka, okružní jízda po ostrově Malta, uvidíte další krásy, které tento ostrov nabízí, rušné město
St Julians, chrámy v jižní části ostrova, návrat na ubytování, večeře.
5. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne exkurze do hlavního města Valletty, pěší prohlídka města - městské hradby,
pevnost St Elmo, torzo Královské opery, Vallettské zahrady, návrat na ubytování, večeře.
6. den: snídaně, dopoledne výuka, odpoledne výlet na pláž, večeře.
7. den: snídaně, volný den, večeře.
8. den: snídaně, odlet z Malty.
Přesný program bude upraven na základě detailů příletu a odletu, program je možné přizpůsobit přání klienta.

Děkuji za pozornost a těším se na budoucí spolupráci

Anežka Pořízková
školní zájezdy
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