
 

 

1. deň: Odlet zo Slovenska a prílet do Londýna v dopoludňajších hodinách. Ubytovanie sa a program v centre Londýna. 
2., 3., 4. deň: 
Program*: Kombinácia histórie a zážitkov - Múzeum Madame Tussaud ́s, London Eye, London Bridge, námestie Picadilly Circus, Tower Bridge, katedrála 
Sv. Pavla, Big Ben, Westminster Bridge, Parliament Square, budova Parlamentu, korunovačný kostol Westminster Abbey, Britské múzeum, Oxford Street, 
Whitehall, Hyde park, Downing Street, Horse Guards, Trafalgar Square, Národná galéria, Buckinghamský palác, Chinatown, Greenwich, Londýnske 
Benátky, Camden Town, Portobello Market, Chelsea/Wimbledon, Covent Garden, Kew Gardens (Royal Botanic Gardens), Hampton Court Palace a labyrint, 
Harry Potter Warner Bros. Studio Tour, Science Museum, Natural History Museum, The Emirates Air Line, Sherlock Holmes Museum, Sea Life Aquarium, 
prehliadka Tower of London
5. deň: Program v centre Londýna a návrat na Slovensko v podvečerných hodinách. 
* Program je orientačný. Návšteva platených atrakcií závisí od počtu záujemcov. 

Prihlášky do 31.10.2016 na: 
BE UP, s.r.o. ·  0905 952 472 · registration@beup.sk 

TERMÍN 
18.05 – 22.05.2017 (štv-pon) 

CENA 
369,-€/klient BE UP, s.r.o. 
419,-€/neklient BE UP, s.r.o. 

Cena zahŕňa:  
Leteckú dopravu 
Letiskové poplatky   
4x ubytovanie s raňajkami 
Cestovné v Londýne 
Sprievod a program v AJ s Mgr. 
Kamila Baňasová a Chris Gleaves 

Cena nezahŕňa*: 
Stravu (obed, večera) 50€ 
Vstupné na turistické atrakcie  
100-150€ (podľa programu) 
Nadrozmernú batožinu 15-30€ 
Vreckové 
* sumy sú orientačné  

Nepovinný príplatok: 
Komplexné cestovné poistenie na  
5 dní 4,50€/osoba 

Podmienky zájazdu: 
Nájdete na 2. strane tejto ponuky.

5-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD DO LONDÝNA



PODMIENKY 5-DŇOVÉHO ZÁJAZDU DO LONDÝNA S BE UP, s.r.o. 

1. Všeobecné podmienky 
Zájazd je organizovaný ako školský výlet a je určený predovšetkým žiakom školy BE UP, s.r.o. Zájazd je vhodný pre deti vo veku od 10 rokov. Zúčastniť sa ho môžu aj dospelí 
študenti školy, rodinní príslušníci účastníkov zájazdu a verejnosť.  
2. Prihláška 
Prihlášku je potrebné odovzdať osobne alebo emailom v škole BE UP, s.r.o. do 31.10.2016. Prihlášky odovzdané po tomto termíne môžu, ale nemusia byť akceptované (na 
základe voľných miest). Prihláška je záväzná. Zrušenie prihlášky zo strany účastníka podlieha storno poplatkom uvedeným nižšie.  
3. Platba a storno podmienky 
Uhradiť cenu zájazdu na účet BE UP, s.r.o. (č. účtu: 4020619730/7500, SK46 7500 0000 0040 2061 9730, do poznámky uviesť meno a priezvisko za účelom identifikácie platby) 
je potrebné nasledovne:  
Klient BE UP, s.r.o. - zálohu 120,-€ do 10.11.2016 a doplatok 249,-€ do 01.04.2017 (spolu 369,-€). 
Neklient BE UP, s.r.o. - zálohu 120,-€ do 10.11.2016 a doplatok 299,-€ do 01.04.2017 (spolu 419,-€). 
V prípade záujmu o komplexné cestovné poistenie je potrebné uhradiť na rovnaký účet aj cenu poistenia (4,50,-€ na 5 dní/osoba) do 01.04.2017. 
Podmienky zájazdu sú platné pri naplnení zájazdu plným počtom účastníkov. V ostatnom prípade si škola vyhradzuje právo zrušenia zájazdu, pričom bude účastníkovi uhradená 
suma v plnej výške vrátená. V prípade, že účastník nemôže zo závažných dôvodov na zájazd nastúpiť, storno poplatky sú nasledovné: 100% z výšky zálohy od jej uhradenia, 
50% z výšky doplatku 31-15 dní pred odjazdom, 100% z výšky doplatku 14-0 dní pred odjazdom, popr. účastník zabezpečí za seba náhradu a na vlastné náklady uhradí zmenu 
letenky. 
4. Program 
Program uvedený v ponuke je orientačný. Škola si vyhradzuje právo zmeniť, resp. upraviť program. Skupinové atrakcie sú absolvované spoločne. Po dohode s dozorom je 
možné, aby si účastník urobil aj vlastný program (len dospelý, resp. dieťa pod dozorom dospelého). V rámci programu sú účastníci silne podporovaní vo využívaní anglického 
jazyka pri bežných situáciách (nákup lístka, jedla, objednávanie v reštaurácii, pýtanie sa na cestu a pod.). Cieľom je praktické využitie jazyka v reálnom živote.  
5. Dozor 
Celodenný sprievod počas zájazdu budú zabezpečovať Mgr. Kamila Baňasová a náš zahraničný lektor Chris Gleaves. Deti bez rodinného účastníka budú vždy pod dozorom 
lektorov a v sprievode dospelého.  
6. Ubytovanie 
Ubytovanie je zabezpečené hotelovým alebo hostelovým štandardom. Účastníci budú ubytovaní v izbách s počtom postelí 2-8/izba. Pri umiestňovaní účastníkov do izieb sa 
prihliada na vek, pohlavie, rodinných príslušníkov a kamarátov. Ubytovanie zahŕňa raňajky. 
7. Stravovanie 
Počas zájazdu budú zabezpečené 4x raňajky. Program prezerania pamiatok a atrakcií je časovo náročný, preto počítame so stravovaním prostredníctvom vopred individuálne 
zakúpeného suchého obedu/večere s konzumáciou priamo v teréne (park a pod.) alebo so spoločným stravovaním priamo v meste.  
8. Doprava 
Doprava je zabezpečená letecky priamym letom Košice – Luton, Londýn, Veľká Británia. V cene letenky je zahrnutá príručná batožina o veľkosti max. 42x32x25cm (napr. 
batoh). Každá batožina väčšia je spoplatnená a nie je zahrnutá v cene letenky. Je možné si takúto batožinu vziať za extra poplatok. Cestu na letisku v Košiciach a tiež z letiska si 
všetci účastníci zájazdu zabezpečujú samostatne. Doprava v meste Londýn (transfer z letiska, celodenná preprava počas pobytu) je zahrnutá v cene zájazdu.  
9. Poistenie 
Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Je možné si ho priplatiť a zabezpečí Vám ho škola. Alebo si účastník zabezpečí vlastné cestovné poistenie. Je 
potrebné, aby ho pred odletom mal každý účastník na celú dĺžku zájazdu.  
10. Ostatné podmienky 
Škola si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pri nenaplnení dostatočným počtom účastníkov a pri nepredvídateľných okolnostiach spôsobených 3. stranou (bezpečnostná situácia, 
zrušenie leteniek zo strany prepravcu a pod.). Všetky bližšie organizačné informácie obdržia prihlásení účastníci v pokynoch v dostatočnom čase pred odletom.  


