
Ubytovanie v rodine

Student House Share   Vlastné stravovanie

Upozorňujeme, že za prvý týždeň sa pri všetkých uvedených ubytovacích zariadeniach platí príplatok 70 €. 
Všetky ceny ubytovania sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Summer Residence Vlastné stravovanie

Študenti zažijú srdečné privítanie do domu a života hostiteľskej rodiny. Domy 
budú čisté a pohodlné, rodina bude hovoriť po anglicky na veľmi vysokej 
úrovni a ponúkne vám ochutnávku Británie, jej kultúry a kultúrnej 
rozmanitosti.

• Check in medzi 07:30 a 23:00
• Príplatok 50 € na týždeň za halal, celiakiu/bezlepkovú a vegánsku stravu
• Príplatok 90 € na týždeň za pobyty počas 2-týždňových vianočných sviatkov
• Upozornenie: Dvojlôžkové izby sú určené len pre dvoch študentov, ktorí cestujú 

spolu

• Jedáleň a priestor na posedenie
• Plne vybavená kuchyňa so sporákom, mikrovlnnou rúrou, umývačkou a 

chladničkou s mrazničkou
• Práčovňa so žehličkou, práčkou a sušičkou
• Záhrada 
• Rezervácie sú možné len od soboty do soboty.
• Príchod je možný medzi 13:00 a 17:00 s asistovaným check-inom. Pre 

neskoré príchody je k dispozícii schránka na kľúče. Za asistovaný check-in 
pri neskorých príchodoch sa účtuje poplatok 100 € a  po 20.00 študentov 
nemôžeme ubytovať.

• Záloha za škody (vratná) je 300,00 GBP
• Dvojlôžkové izby sú určené len pre dvoch študentov, ktorí cestujú spolu
• Pred rezerváciou si prosím overte dostupnosť na info@jvbconsulting.eu

Kingston Summer Residence (One Penrhyn Road)

• Luxusná rezidencia sa nachádza v centre Kingstonu a len pár minút od 
rieky, kaviarní a nákupného centra

• Len 12 minút vlakom do Wimbledonu.
• Spoločné priestory zahŕňajú spoločenskú miestnosť s biliardovými 

stolmi, TV a študijné priestory
• 24-hodinová bezpečnostná služba
• Nocľah pre hostí až na 3 noci za týždeň
• K dispozícii je kuchynský balíček za 25 GBP, ktorý pozostáva z príboru, 

2 tanierov, misky, hrnček, panvica a hrniec
• Viac informácií o Kingston Summer Residence nájdete na stránke
• www.wimbledon-school.ac.uk/accommodation/one-penrhyn-road
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Justin James Hotel*** so službami

• Skvelá poloha hneď vedľa školy a len pár minút od stanice
• Kontinentálne raňajky a 15% zľava na všetky ostatné jedlá a nápoje v 

kaviarni Luma Café https://www.lu-ma.co.uk/
• Kuchynské vybavenie (príbory, taniere, panvice atď.)
• Posteľná bielizeň a uteráky
• WiFi
• Práčovňa (práčka a žehlička)
• TV, rýchlovarná kanvica a fén v každej izbe
• Týždenné upratovanie
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WSE Poplatky za ubytovanie 2023:



Pre študentov, ktorí si chcú zabezpečiť ubytovanie sami, tu nájdete 
užitočný zoznam kontaktných údajov na poskytovateľov prenájmu domov 
a apartmánov s vlastným stravovaním, ako aj na miestne hotely a 
penzióny.
• Airbnb  www.airbnb.co.uk
• Corporate Services Foxtons  www.foxtons.co.uk, +4420 7893 6198

• Religious of Mary Immaculate Hostel for girls 
https://www.rmilondonhostel.org

• Marple Cottage  www.marple-cottage.co.uk
• Premier Inn Hotel Wimbledon  www.premierinn.com
• The Rose and Crown Hotel  www.roseandcrownwimbledon.co.uk
• Cannizaro House Hotel  www.hotelduvin/locations/wimbledon
• The Dog and Fox Hotel  www.dogandfoxwimbledon.co.uk
• Antoinette Hotel  www.antoinettehotel.com/wimbledon
• Travelodge Raynes Park  www.travelodge.co.uk

WSE Kalendár štátnych sviatkov

• Upozorňujeme, že v prípade, ak kurz zahŕňa štátny sviatok, 
poplatky za kurz sa neznižujú.

Letiskové transfery

• Stretnutie a transfer na adresu ubytovania
• Spiatočné transfery sú spoplatnené rovnakou sadzbou
• V prípade dvoch osôb cestujúcich spolu pripočítajte k uvedeným cenám 

40 GBP
• Zahŕňa čas čakania do 2 hodín od pristátia. Za každých ďalších 35 minút 

sa účtuje dodatočný poplatok 40 GBP, ktorý sa účtuje pri prílete
• Za prílety alebo odlety počas štátnych sviatkov sa účtuje príplatok 35 GBP
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Jedna cesta na osobu

London Heathrow
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London City
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St Pancras Medzinárodná železničná stanica

Utorok 3. januára

Piatok 7. apríla

Pondelok 10. apríla

Pondelok 1. mája

Pondelok 29. mája

Pondelok 28. augusta

Piatok 15. decembra

Utorok 2. januára

Škola sa opäť otvára

Škola zatvorená - Veľký piatok

Škola zatvorená - Veľkonočný pondelok

Škola zatvorená - Prvý máj

Škola zatvorená - jarné prázdniny

Škola zatvorená - neskoré letné prázdniny

Škola je zatvorená - Vianoce a Nový rok

Škola sa opäť otvára




