
PROPOZÍCIE - Odborná exkurzia Londýn 
 5.10. 2015 – 8.10.2015 

 

V spolupráci s cestovnou kanceláriou Randon Travel pripravujeme na základe požiadaviek  

študentov odbornú exkurziu s leteckou prepravou  do najväčšieho mesta Európskej únie, ktoré  

oplýva  kultúrnymi pamiatkami. 

Štvordňový pobyt/4 dni, 3 noci/ v predpokladanej cene 299 € zahŕňa: 

- 3 x ubytovanie s raňajkami  v hoteli siete Ibis 

- Dopravu lietadlom  a transfer na letisko v Londýne 

- Vstupné do  múzeí a galérií ( National Gallery, British Museum, Tate Modern Gallery...) 

- Poistné, poistné storna letenky 

- Odborného sprievodcu a tlmočníka 

Pedagogický dozor: Mgr.Viera Sebínová, Akad. Mal. Peter Pisár 

Predbežný program 

Pondelok  5.10.2015     

Odlet skoro ráno z Bratislavy – cca o 6,00 h. 

Predpoludním – prílet do Londýna, transfer z letiska , prehliadka mesta: London Eye ( vstupenka nie 

je v cene zájazdu) ,Westminster, Parlament , Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, National 

Gallery ( najväčšia a najcennejšia zbierka obrazov na svete s majstrovskými dielami  Leonarda da 

Vinci, Rembrandta, Cézanna, Caravaggia a iných) ubytovanie 

Utorok  6.10. 2015   

Prehliadka mesta – St. Paul´s Cathedral, Tower, Tower Bridge, Piccadilly Circus, štvrť SOHO s lacnými 

nákupmi a reštauráciami, Baker Street, Tate Modern Gallery – galéria moderného umenia 

Streda  7.10. 2015  

Prehliadka mesta – Hyde Park, Marble Arch, nákupná ulica Oxford Street,  British Museum s viac ako 

7 miliónmi artefaktov 

Štvrtok  8.10. 2015   

Ráno checkout z hotela, predpoludním návšteva galérie dizajnu, nákupy v štvrti Camden , osobné 

voľno, odlet na Slovensko o 19,00 h, prílet do Bratislavy cca o 2 hodiny  

Upozornenie: 

Z dôvodu leteckej dopravy je kapacita zájazdu obmedzená na  cca. 21 študentov. V prípade ,že 

záujemcov  bude viacej ,prebehne výber , pri ktorom budeme brat do úvahy  dátum prihlásenia aj 

študijné  výsledky. Preto neváhajte a využite túto jedinečnú ponuku. 

Termíny: 
 

- Záväzná prihláška a záloha na letenku 100 € do 28.2.2015 
- Druhá splátka 100 € do 15.6.2015 
- Tretia splátka 99 € do 15.9.2015 
 

 

Návratka/odovzdať na sekretariáte spolu so zálohou/ 

Záväzne prihlasujem svoju dcéru/syna..................................................................., študenta  
 
triedy:.............................na odbornú exkurziu „Londýn“ a súhlasím s uvedenými 
podmienkami. 
 
 
 
Dátum:...........................................  Podpis rodiča:...................................................... 
 


