
Homestay 

Študentské domy
Self Catering

Airport Transfers

Upozorňujeme, že za prvý týždeň všetkých 
vyššie uvedených ubytovacích možností 

Homestay, Student House Share a Residence sa 
účtuje príplatok 55 £.

Residencie 
Self Catering

Študenti zažijú srdečné privítanie do domova a života 
hostiteľskej rodiny. Domy budú čisté a pohodlné, rodina 
bude štandardne hovoriť po anglicky a ponúkne ochutnávku 
Británie, jej kultúry a kultúrnej rozmanitosti.

•  Registrácia od 7:30 do 23:00
•  Príplatok 40 € týždenne na halal, celiatickú/bezlepkovú a vegánsku stravu
•  Týždenný príplatok 65 € za pobyty počas 2-týždňových vianočných sviatkov
•  Upozornenie: Dvojlôžkové izby sú len pre dvoch študentov, ktorí cestujú 

spolu

• Jedáleň a priestor na posedenie
• Plne vybavená kuchyňa so sporákom, mikrovlnnou rúrou, 
umývačkou riadu a chladničkou s mrazničkou
• Práčovňa so žehličkou, práčkou a sušičkou
• Vonkajšia záhrada
• Rezervácie sú len od soboty do soboty.
• Príchod je medzi 13:00-17:00. Za neskoré príchody sa účtuje 
poplatok 60 £ a študentov nemôžeme prihlásiť po 20:00
• Záloha za prípadné škody (vratná) je 300 £
• Dvojlôžkové izby sú len pre dvoch študentov, ktorí cestujú spolu
• Pred rezerváciou skontrolujte dostupnosť –
info@jvbconsulting.eu

• Stretnutie a presun na adresu ubytovania
• Spiatočné transfery sú spoplatnené rovnakou sadzbou
• Pre dve osoby, ktoré cestujú spolu, si k vyššie uvedeným cenám 
pripočítajte 35 £
• Zahŕňa až 2 hodiny čakania od pristátia. Za každých ďalších 35 
minút sa bude účtovať dodatočný poplatok 35 £, ktorý bude 
účtovaný pri príchode
• Za transfery počas štátnych sviatkov sa účtuje 35 £ naviac

Kingston Summer Residence (One Penrhyn Road)

• Luxusná rezidencia sa nachádza v srdci Kingstonu a len pár minút
od rieky, kaviarní a nákupného centra
• Len 12 minút vlakom do Wimbledonu.
• Spoločné zariadenia zahŕňajú spoločenskú miestnosť s 
biliardovými stolmi, TV a študovňu
• 24-hodinová bezpečnosť
• Prenocovanie hostí až na 3 noci týždenne
• Kuchynský balíček je k dispozícii za 25 £, ktorý pozostáva z 
príborov, 2 tanierov, misky, hrnčeka, hrnca a hrnca
• Pre viac informácií o letnej rezidencii Kingston navštívte
www.wimbledon-school.ac.uk/accommodation/one-penrhyn-road
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Breakfast & dinner - full week

Single room - ensuite

London Heathrow

Breakfast (full week)  Dinner (Sun-Thu)

Single room - private bathroom

London Gatwick

Breakfast only

Large room - ensuite

London Stanstead

Independent room - self catering

Twin room - ensuite (price per student)

London City

Premium studio

Vlastná kúpelňa
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London Luton
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St Pancras International Train Station
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Upratovanie

South Kensington Hostel 
Breakfast Only

• 
• 

Tieto ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
Pri príchode zaplatíte zálohu vo výške dvoch týždňov iba v 
hotovosti. Táto záloha vám bude vrátená v deň vášho odchodu 
po kontrole vašej izby sestrami.
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Catholic Hostel
female only

Single room - shared bathroom

Shared room 2 beds - shared bathroom

Shared room 3 beds - shared bathroom

Vek medzi

Minimálny pobyt

WSE Poplatky za ubytovanie 2022: 


