Harrow House nyelviskola (Swanage) megközelítése
A Harrow House tanfolyamainak ára a transzfert nem foglalja magába.
Swanage-ba önállóan is el lehet jutni, az erről szóló szóló információt lásda 3. pontban.

1. Harrow House Swanage busz transzfer
csak London Heathrow és London Gatwick repülőterekről
•
•
•

Csak szombatonként 10.00 és 18.00 óra (helyi idő) közötti londoni járat érkezés
esetén
Csak szombatonként 12.00 és 18.00 óra (helyi idő) közötti londoni járat indulás
esetén
Az árak személyenként, egy útra értendők

London Heathrow repülőtérről / -re: 90 GBP /út, 180 GBP oda-vissza
(01.01 és 11.04 közötti szombatokon működik)
London Gatwick repülőtérről / -re: 100 GBP /út, 200 GBP oda-vissza
(A gatwicki busz transzfer csak 06.03 és 09.09 közötti szombatokon működik.)
Amennyiben UM (légikísérő kíséretet) foglal a légitársaságnál, úgy az átadás-átvétel
szolgáltatás plusz költsége az iskolai transzfer díján felül: 30 GBP/érkezéskor
és 30 GBP elutazáskor (oda-vissza 60 GBP)

2. Harrow House taxi transzfer
csak szombatonként működik
06:00 és 19:00 óra közti érkezés vagy indulás esetén foglalható
• Az árak 1 vagy 2 személyre, egy útra értendők, oda-vissza útra az ár kétszeres.
Kettőnél több fő esetén kérje árajánlatunkat!

•

Bournemouth repülőtér:
Southampton repülőtér:
London Heathrow repülőtér:
London Gatwick repülőtér:
London Luton repülőtér:
London Stansted repülőtér
London City repülőtér:
London Victoria buszpályaudvar:
London Waterloo Station:
London St Pancras Station

110 GBP
160 GBP
260 GBP
270 GBP
280 GBP
300 GBP
290 GBP
290 GBP
290 GBP
290 GBP

Amennyiben a repülőgép késve érkezik, akkor 30 percenként 20 GBP felár +
parkolási felár számítható fel.
Amennyiben UM (légikisérő kíséretet) foglal a légitársaságnál, úgy az átadás-átvétel
szolgáltatás plusz költsége: 60 GBP (összesen, oda-vissza)

3. Harrow House egyéni utazás

Ezt főleg a 16 év feletti diákoknak ajánlható, az ajánlott eljutási lehetőségekről
szívesen tájékoztatjuk.
A busztársaság honlapja: www.nationalexpress.com
Az egyéni utazást mindenképpen úgy kell megtervezni, hogy az érkezési szombati napon
22 óráig megérkezzen az iskolába a diák.

Repülőjegy
Repülőjegy vásárlásban szívesen segítünk, ha azt igénylik.
A repülőjegy vásárlásakor kérjük, vegye figyelembe a transzfereknél meghatározott érkezési
és elutazási időpontokat. Érkezés és elutazás is csak szombati napokon történhet.
Busztranszfer vonatkozásában lásd az 1. pontot, taxi transzfer vonatkozásában a 2. pontot.
Érdemes velünk is konzultálnia a kiválasztott repülőjegyről, még a megvásárlás előtt.
Repülőjáratok Budapestről Londonba:
Heathrow: www.britishairways.com (napi 3 járat)
Gatwick: www.easyjet.com (nagyon későn érkezik a szombati járat Londonba)
Gatwick: www.norwegian.com (szombaton nincsen járat)
Luton: www.wizzair.hu (napi 5 járat, 14 éves kor alatt nem lehet egyedül felülni rá)
Stansted: www.ryanair.com (napi 3 járat, 16 éves kor alatt nem lehet egyedül felülni rá)

Repülőjáratok Debrecenből Londonba:
Luton: www.wizzair.hu (napi járat, 14 éves kor alatt nem lehet egyedül felülni rá)
Járatok Bécsből Londonba:
Heathrow: www.britishairways.com
Heathrow: www.austrian.com
Gatwick: www.easyjet.com
Járatok Pozsonyból Londonba:
Stansted: www.ryanair.com (napi 2 járat, 16 éves kor alatt nem lehet egyedül felülni rá)
A Harrow House nyelviskolák tájékozatója:
http://bigben.hu/p09-harrow-house-iskolak-swanage-anglia.html
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