CK ALPIN-TOUR
U Dubu 982, 517 21 Týniště nad Orlicí, Czech Republic
Tel: +420 495 532 121, Tel: +420 777 300 290
E-mail: info@alpintour.cz Web: www.alpintour.cz

Zájezd do Velké Británie s návštěvou Bruselu
Cena: 7050 Kč
20.5.-25.5.2019 (pondělí-sobota)
20.5. Pondělí - odjezd od školy v brzkých ranních hodinách, návštěva Bruselu, případně Brugg,
nocleh ve Francii v F1 hotelu/Premier Classe hotelu.
21.5. Úterý - ráno trajektem do VB, přesun do Brightonu, akvárium Sea life, Royal Pavilion,
procházka historickým centrem a uličkami The Lanes, možnost nákupů
22.5.Středa - Hastings/Battle Abbey, Beachy head - Seven sisters, Eastbourne
23.5.Čtvrtek - Portsmouth/Winchester/Salisbury, Stonehange
24.5.Pátek - celodenní Londýn (na přání), večer odjezd směr ČR
25.5. Sobota - návrat ke škole v odpoledních hodinách
V ceně zájezdu:
doprava luxusním busem, trajekt Francie - Dover a zpět
1x nocleh v hotelu F1/Premiere Classe ve Francii se snídaní
3x ubytování v hostitelských rodinách
3x plná penze (snídaně a večeře + oběd formou balíčku) v hostitelských rodinách
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, úraz, zavazadla, storno)
zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK

Cena nezahrnuje: vstupy + metro v Londýně (55Ł + 10€), ostatní stravování, kapesné (10-20€, 40-50Ł)
Noclehy: 3x v rodinách (dojezdy do rodin cca 19.oo) 1x hotel F1/Premier Classe
Stravování: v rodinách 3x plná penze (oběd = balíček), 1x snídaně v hotelu
Doprava na zájezd: luxusní autobus (WC, klimatizace, DVD, kávovar, lednice), během zájezdu bude
možno zakoupit základní občerstvení za Kč: čaj, káva, limo

Rozsah pojištění v ceně zájezdu:
všichni účastníci zájezdu jsou dokonale pojištěni u pojišťovny Allianz (léčebné výlohy bez omezení,
odpovědnost, úraz, zavazadla, storno zájezdu)
pojištění storna zájezdu v případě onemocnění, úrazu či živelné pohromy - 100 % stornopoplatku

Stornopoplatky:
pokud student odstoupí ze zájezdu, výše stornopoplatků je následující:
0 % z ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy do 31.12.2018
50 % z ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy do 20.04.2019
90 % z ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy do 13.05.2019
100 % z ceny zájezdu při odstoupení od smlouvy po 13.05.2019

Pozor:

Pojištění léčebných výloh se mj. nevztahuje na případy, kdy léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění či úrazu,
které existovaly již před uzavřením pojistné smlouvy - tzn. - pojištěný již byl na daný případ v minulosti léčen. Pozor tato výluka se týká i mj. alergických, astmatických a záchvatovitých onemocnění! Pro tyto případy důrazně
doporučujeme obrátit se a sjednat individuální připojištění u pojišťoven, které nemají tyto výluky!

Do Anglie lze cestovat na cestovní pas nebo občanský průkaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informujeme všechny naše klienty, že v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu, je naše cestovní kancelář řádně pojištěna pro případ úpadku cestovní
kanceláře u České podnikatelské pojišťovny, a.s., číslo smlouvy: č.: 0201600650

přihlášky: Mgr. Milena Borovičková ZŘŠ ZŠ Juventa Milovice, tel.: 730892643, zastupce@zsjuventa.cz
Platby:
Záloha 2050 Kč do 30.11.2018, 1. splátka 3000 Kč do 28.2. 2019, 3. 2000 Kč do 15.4.2019 hotově v kanceláři u hospodářky
nebo na účet školy 3248622309/0800, do zprávy pro příj.: jméno, VS: datum nar. ve tvaru: ddmmrrrr.

