Zájezd do Anglie - jaro 2020
ALBION MORAVIA s. r. o. , cestovní kancelář, M. Horákové 14, Brno 602 00, IČ: 29306817,
DIČ: CZ29306817, www.jazykyalbion.cz
zastoupená: Doc. Ing. Borisem Gajdošíkem CSc. – jednatelem
kontaktní osoba:

Jana Pelclová, mobil: 608 441 488 / pelclova@albionmoravia.cz /

Právní vztah mezi ALBIONem a objednavatelem a účastníkem kurzu se řídí Rámcovou cestovní smlouvou, která musí být
účastníkovi kurzu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Účastník zájezdu přistupuje ke smlouvě zaplacením zálohy. V případech zde
neobsažených se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
Všechny studijní zájezdy jsou pojištěny proti úpadku CK daným ze zákona č. 159/1999 Sb.
MÍSTO:

Velká Británie, CHESTER + Bruggy, 1 noc v Londýně

ČÍSLO ZÁJEZDU: 22005007

TERMÍN:

sobota 25. 04. – sobota 02. 05. 2020

UBYTOVÁNÍ:

3 noci v hostitelských rodinách v Chesteru (2 - 4 lůžkové pokoje), 1 noc v hotelu
Formule 1 se snídaní, 1 noc v hostitelských rodinách v Londýně (2 - 4 lůžkové pokoje)

VÝUKA:

9 lekcí AJ (3 dny x 3 lekce)

STRAVA:

plná penze, strava začíná 3. den večeří v rodině a končí 7. den balíčkem na cestu,
snídaně a večeře v hostitelských rodinách, oběd formou balíčku

DOPRAVA:

luxusní zahraniční bus, WC, DVD, klimatizace, prodej studených a teplých nápojů

Minimální počet účastníků v zájezdu je 45 plně platících studentů.
POJIŠTĚNÍ:

kompletní pojištění v ceně/léčebné výlohy a asistenční služby, cestovní pojištění,
storno pobytu do výše 15 000 Kč

CENA:

13 940 Kč, sleva stálého klienta: 250 Kč, výsledná cena: 13 690 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY: na dvě zálohy, plaťte prosím bankovním převodem na účet cestovní kanceláře.
Bankovní spojení FIO banka, a. s.
Číslo účtu: 2700214041 / 2010
1.záloha:
6 000 Kč

Variabilní symbol: 22005007
splatná do
2. záloha
7 690 Kč
31.12.2019

splatná do
28.02.2020

Storno podmínky: případné zrušení účast na zájezdu musí být neprodleně oznámeno telefonicky + písemně organizujícímu
pedagogovi ( v kopii i Albionu ). V případě zrušení studijního zájezdu ze strany objednavatele se bude finanční vypořádání řídit
následujícími storno podmínkami:
Více než 56 dnů před odjezdem: 500 Kč
45 až 31 dní před odjezdem
15 až 10 dní před odjezdem

30%
75%

56 až 46 dní před odjezdem
30 až 16 dní před odjezdem
méně než 10 dní před odjezdem

10%
50%
100%

ALBION MORAVIA s. r. o., cestovní kancelář
Jana Pelclová
mobil: +420 608 441 488
Milady Horákové 14
e-mail: pelclova@albionmoravia.cz
602 00 Brno
www.albionmoravia.cz
Korespondenční adresa: Koliště 13, 602 00 Brno
Milady Horákové 14, 602 00 Brno, IČ: 29306817, DIČ: CZ29306817, Zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 73075

