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Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani#í, 
s.r.o. plynule navázala na #innost firmy PhDr. Karel 
Klusák, INTACT, která vznikla roku 1991.
CA INTACT - studium v zahrani#í, s.r.o. je zapsána 
v obchodním rejst!íku vedeném Krajsk"m soudem 
v Brn$, oddíl C, vlo%ka 44507.

 1. Zahajujeme 33. sezónu.
 2. Nabízíme 12 jazyk& v desítkách zemí.
 3. INTACT je #lenem asociace A'CKA.
 4. Získali jsme #ty!ikrát nominaci LTM Star Awards.
 5. Jsme IALC Approved Agency.
 6. Máme nej(ir(í nabídku v 'R.
 7. Nabízíme speciální ceny, s námi u(et!íte!
 8. Slevy pro stálé zákazníky.
 9. Zajistíme letenky, víza, prost$ úpln" servis.
 10. Postaráme se o Vás b$hem Va(eho pobytu.

Úvod

vítám Vás u nové nabídky jazykov"ch kurz& v zahrani#í na rok 2023! My v(ichni 
v INTACTu Vám velice d$kujeme za podporu ve slo%it"ch covidov"ch rocích a v$!íme, 
%e nám zachováte p!íze) i v roce 2023. T$(íme se na Vás ve 33. sezón$!

A pro! byste si m"li koupit sv#j jazykov$ pobyt práv" u INTACTu?
1. Odborn" a bezplatn" Vám poradíme s v$b"rem Va%eho kurzu.
2. V%e pro Vás za&ídíme, od kurzu a ubytování a' po letenky, poji%t"ní a víza.
3. Na%e pé!e o Vás kon!í a' Va%ím návratem z kurzu.
4. U%et&íme Vám peníze, kurz u nás koupíte v'dy levn"ji, ne' p&ímo u %koly.
5.  INTACT p#sobí v oboru ji' 33. sezónu, jsme nejv"t%í !eská cestovní agen-

tura, která se specializuje na jazykové kurzy a st&edo%kolské studium v 
zahrani!í.

Na(e kancelá!e jsou na ulici Hornom$stská 357, Velké Mezi!í#í, první patro na(í budovy.
Rádi se s Vámi sejdeme i v Praze! Sch&zku si, prosím, domluvte na bezplatné lince 800 555 700
nebo b$%n"ch linkách 566 521 441, 566 521 442, 736 488 556. T"%íme se na Vás!

Budova CA INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o., Hornom"stská 357, Velké Mezi&í!í

„DOP(EJTE SI ÚSP)CH!!!“®

Hornom$stská 357, 594 01 Velké Mezi!í#í
bezplatná linka: 800 555 700
tel.: 566 521 441, 566 521 442
mob.: 736 488 556
e-mail: info@intact.cz
http://www.intact.cz

CO JE INTACT?

P(EDNOSTI INTACTU

FILOZOFIE INTACTU:

NA*E ADRESA:

VÁ+ENÍ ZÁKAZNÍCI,

T,M INTACTU 2023

A KDE NÁS NAJDETE?



1. Polo!íte základní kámen své kariéry.
2. Získáte v"t#í sebed$v"ru. 
3. Poznáte jinou kulturu.
4. Najdete si nové p%átele z celého sv"ta.
5. Nové zá!itky Vás obohatí.

Neomezujte svoji dovolenou jen na pobyt na plá!i! 
Bu&te aktivní a pro!ijte n"co skute'n" zajímavého! 
Zdokonalte se v cizím jazyce, poznejte zajímavé 
lidi z celého sv"ta, poznejte kulturu nav#tívené 
zem"! Studium v zahrani'í Vám roz#í%í obzory 
a zlep#í vyhlídky na profesní r$st!

Co !íkají na"i zákazníci?
Michal Jelínek, BEET Language Centre, Bournemouth, Anglie, kurz Extra Intensive: 
„Druhou polovinu 'ervence 2022 jsem m"l díky INTACTu mo!nost strávit na jazykovém kurz v krásném 
p%ístavním m"st" Bournemouth na jihu Anglie a nemohl jsem si vybrat lépe. Nejvíc m" nadchla samot-
ná #kola, p%edev#ím díky skv"l(m u'itel$m a spolu!ák$m. V takhle p%ív"tivém a motivujícím prost%edí 
byla radost studovat. Na m"st" m" pak mile p%ekvapilo mnoho mo!ností pro trávení volného 'asu, jme-
novit" nádherná plá! s molem, krásné parky, restaurace a divadlo. V Bournemouthu jsem pro!il báje'-
né dva t(dny a nepochybn" se sem je#t" n"kdy vrátím. “
Natali Záhorovská, Channel School of English, kurz Classic+Riding:
„Rodina byla moc milá a se v#ím mi ráda pomohla. Ve #kole jsem se cítila komfortn" a byla to zábava. 
Mimo #kolní aktivity m" bavily asi nejvíc a hodn" jsem si z nich odnesla. Byla jsem ráda, !e jsem bydlela  
blízko a nemusela jsem dojí!d"t, a úpln" nej#)astn"j#í jsem byla, kdy! jsem si tam na#la kamarády z 
celé Evropy.“
Ond!ej Simaichl, Kings Education Bournemouth, kurz Experience Group Residence:
„Syn absolvoval jazykov( kurz v anglickém Bournemouthu. Z kurzu p%ijel nad#en( a u! p%i návratu na 
leti#ti litoval toho, !e si pobyt nem$!e prodlou!it. Kurz po%ádan( #kolou Kings College probíhal zábav-
nou formou prost%ednictvím jazykov(ch her, tak!e se syn ani na moment nenudil. Kurz mu pomohl zba-
vit se obav z mluvení a i b"hem relativn" krátké doby porozum"t rodil(m mluv'ím. Ubytování m"l zaji#-
t"né v rezidenci vzdálené 15 minut p"#ky od #koly, kde byl v ka!dodenním kontaktu s d"tmi z celého 
sv"ta. Pokoj byl 'ist(, jídlo v(borné a hlavn" ho bylo dostatek. Kurz nejenom !e splnil na#e o'ekávání, 
ale v mnoha ohledech ho p%ed'il! “
Jan Chabada, Global Village English Centre, kurz Day Camp:
  „Jmenuji se Jan Chabada, je mi 15 let a v 'ervenci jsem se ú'astnil jazykového kurzu na Malt". Díky 
Va#í #kole jsem se opravdu posunul a zlep#il v angli'tin". Na Malt" se mi moc líbilo, nev"d"l jsem, co od 
toho 'ekat, ale hned na za'átku se mi to zalíbilo. Bavila m" celková organizace dne, probíraná témata 
a diskuze v angli'tin". To hodnotím velice pozitivn". U'itelé byli skv"lí a akce po%ádané odpoledne se 
mi také líbily. Myslím si, !e ten t(den mi dal hodn", nejenom znatelné zlep#ení angli'tiny, ale také známé 
a kamarády z celé Evropy. Stále spolu udr!ujeme kontakt. Zázemí, organizace a prost%edí bylo skv"lé! 
Celkov( t(den jsem si moc u!il a jsem rád za v#echny zá!itky.“
Eli"ka Komínková, Sprachcaffe St. Paul‘s Bay, kurz U20 Group 2 Club:
 „Jazykov( pobyt na Malt" ve #kole Sprachcaffe v St. Paul‘s Bay m" jedním slovem nadchnul. V(uka 
m" bavila, byla úpln" odli#ná od té 'eské. Zárove* jsme m"li perfektn" zorganizované odpolední a 
víkendové aktivity, jako byl nap%. v(let na ostrov Comino. Navázala jsem spoustu nov(ch p%átelství a 
nikdy na tento pobyt nezapomenu. U! se t"#ím na dal#í. :-) “
Ing. Ivana Funková, Global Village English Centre, St. Paul‘s Bay, Malta, kurz General: „Pokud 
bych se m"la ohlédnout a zhodnotit m$j 2t(denní pobyt na Malt" na jazykovém kurzu v Global Village, 
tak musím konstatovat, !e v(uka byla perfektní a dala mi více ne! náv#t"va jazykov(ch kurz$ doma. 
Cestovala jsem sama a ze za'átku jsem m"la trochu obavy, abych se neztratila, na#la odvoz od #koly z 
leti#t", domluvila se v hotelu, ale v#e bylo dokonale za%ízeno a v#e klaplo podle zaslaného plánu. +ko-
la je men#í, p%átelská a v(uku m"la lektorka v!dy skv"le p%ipravenou, hráli jsme i jazykové hry, co! v(u-
ku v!dy osv"!ilo. Ve skupin" nás bylo 10 a kolegové byli z r$zn(ch 'ástí sv"ta a tak se angli'tina dob-
%e procvi'ovala. +kola zaji#)ovala r$zné v(lety po ostrov" anebo jsem se vydala na v(let sama 'i s ko-
legyn"mi z kurzu. Na Malt" je velmi dobrá ve%ejná doprava a tak jsem n"kolikrát nav#tívila Vallettu, kte-
rá mne okouzlila. Ubytování jsem m"la v hotelu, ale p%í#t" bych ur'it" vyu!ila ubytování v rodin", abych 
poznala tamní !ivot a je#t" více se zdokonalila v angli'tin". Malta je krásn( ostrov, kde je spousta v"cí 
k obdivování v'etn" azurového a pr$zra'ného mo%e. Plánuji v p%í#tím roce op"t jazykov( pobyt na Mal-
t", aby moje angli'tina byla o n"co zase lep#í a lep#í :) a ur'it" se spole'ností Intact, proto!e její slu!by 
byly od za'átku a! do konce dokonalé.“
Adam Trojánek, Sprachcaffe Languages Plus St. Julians, kurz Standard: 
„V lét" jsem vyu!il mo!nosti 'trnáctidenního jazykového pobytu ve #kole Sprachcaffe Languages PLUS na 
Malt". Ka!d( v#ední den jsem se u'il angli'tinu ve velmi p%íjemném prost%edí #kolního kampusu v malé 
skupin" student$ pod vedením rodilého mluv'ího. M"l jsem také dostatek 'asu na poznávání Malty 
a její bohaté historie, k náv#t"v" jednozna'n" doporu'uji ostrov Gozo a megalitické chrámy Mnajd-
ra a Hagar Qim. Volné chvíle jsem vyu!íval i k odpo'inku u bazénu, kter( je st%edem celého kampusu, 
nebo na blízké plá!i u mo%e. Díky pobytu jsem te& v angli'tin" odvá!n"j#í a snad i trochu lep#í, rozho-
dl jsem se p%ihlásit na zkou#ku FCE. Ve #kole jsem poznal lidi z celého sv"ta a s n"kter(mi z nich jsem 
stále v kontaktu. Vyzdvihl bych mil( a ochotn( personál #koly. Také organizace ze strany INTACTu byla 
zcela bezproblémová.“
Mgr. #árka Hronková, Malaca Instituto, kurz Intensive 20: 
„M$j pobyt v Malaga Instituto Club Hispánico p%ed'il mé o'ekávání a to nejen kv$li opravdu kvalitní 
v(uce, profesionálního p%ístupu u'itel$, p%íjemného ubytování s bazénem a v(bornému jídlu, ale p%ede-
v#ím kv$li Málaze jako takové. Toto m"sto nabízí nejen nekone'né mo!nosti vyu!ití, p%es zábavné na-
kupování, denní procházky po pob%e!í, náv#t"vu muzeí, gastronomické zá!itky v místních restauracích, 
ale také p%ív"tivou p%ímo%skou atmosféru, koupání a zkrátka u!ívání si nejen studia, ale také volného 
'asu. P%i svém pobytu jsem se seznámila s mnoha zajímav(mi lidmi z celého sv"ta a navázala tak p%á-
telství, které, v"%ím mohou trvat i dal#í léta. Celkov" jsem byla s pobytem nadmíru spokojená a dopo-
ru'uji tento pobyt v#em, kte%í milují kombinaci studia, mo%e, zábavy a kultury. S pomocí agentury jsem 
byla rovn"! velmi spokojená, v#e probíhalo bez jak(chkoliv problém$.“

---

PRO$ SE U$IT CIZÍ JAZYKY V ZAHRANI$Í?

INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI! ®

... dal"í hodnocení najdete na www.intact.cz v %ásti Recenze pobyt&!



Co !íkají na"i zákazníci?

---

Piccola Universita Italiana, Tropea, Itálie, klient INTACTu od r. 2006

Ji!í Mádl, foto: Ji!í Mádl

„Z Tropey jsem byl up!ímn" nad#en$. Dlouho jsem nikde nebyl tak dlouho - 6 
t$dn%. A proto jsem si zji#&oval o Tropee víc informací ne' o jin$ch destina-
cích, kam jezdím. To, co se ke mn" dostávalo, bylo hodn" pozitivní, ale Tro-
pea je#t" p!ed(ila moje o(ekávání. Nejhez(í mo!e, které jsem kdy vid"l, nád-
herné plá'e a m"sto malinkaté a pohodlné. A snad nebudu p%sobit jako pro-
s&á(ek, kdy' !eknu, 'e to nejlep#í na Kalábrii bylo jídlo. V Itálii se jí dob!e na 
hodn" místech, ale tady byl obrovsky vysok$ standard. I v tom nejzapadlej#ím 
okénku dostanete jídlo z perfektních surovin a umn" p!ipravené. U' jsem do 
Piccola Universita Italiana vyslal dv" kamarádky. Tropeu opravdu zbo')uju.“

JI#Í MÁDL, herec, re$isér POD%KOVÁNÍ INTACTu OD VDV ZA Ú&INNOU SPOLUPRÁCI

Andrea Ljacká, International House Riviera Maya, Playa del Carmen, 
Mexiko, kurz Intensive: „P!edev#ím bych cht"la pod"kovat celému Intact 
teamu za organizaci mého pobytu. V#e bylo perfektní a pobyt i studium jsem si 
maximáln" u'ila. Mexiko jsem si okam'it" zamilovala, a i kdy' 3 t$dny mého 
pobytu byly intenzivní, ur(it" nesta(ily! Poznala jsem p!edev#ím turistickou (ást 
Playa Del Carmen (Yucatán), ale sna'ila jsem se za!adit co nejvíce v$let%. 
Nav#tívila jsem Túlum, Cobu, p!ekrásn$ ostrov Holbox, Isla Mujeres, Chichen 
Itzá, Valladolid, nádhernou plá' Acumal,a také velmi tradi(ní cenotes, které 
k této oblasti neodmysliteln" pat!í. *kola byla velmi “rodinná” a kurz byl pro 
mne ur(it" p!ínosem. M"la jsem velké #t"stí na u(itele (Edgar). 
Mexická gastronomie pat!ila v'dy k m$m oblíben$m, tak jsem ji kone(n" 
mohla ochutnat “opravdu” a autenticky. Stanete se okam'it" závisl$mi! 
O margaritách ani nemluvím. :-)) 
Co se t$ká zábavy, tak je Playa del Carmen nejlep#ím místem. Chu& tan(it máte 
neustále… a je opravdu mnoho mo'ností, kam vyrazit. Líbily se mi p!edev#ím 
men#í lokální bary s mexickou atmosférou, ale Coco Bongo si nesmíte nechat 
ujít. A nejvíce si m" získali mexi(tí lidé. Jejich v!elost, srde(nost a otev!enost… 
I kdy' se Mexico !adí spí#e k nebezpe(n$m zemím, nikde jsem pocit strachu 
nepocítila. U' te+ vím, 'e se do Mexika brzy vrátím, abych mohla procestovat 
i dal#í (ásti této neuv"!itelné zem", ale také se vrátit na místa, kde jsem doslova 
nechala srdce. Jejich tradice, historie, kultura, gastronomie, p!ekrásná místa 
a plá'e, lidé… vás naprosto pohltí.“
Mgr. Petra Sedlá'ková, Gran Canaria School of Languages, kurz Stan-
dard: „V srpnu 2022 jsem strávila 2 t$dny na jazykovém pobytu na Gran 
Canarii v Las Palmas. Kurz naprosto splnil mé o(ekávání. Milá lektorka Na-
talia z B1 úrovn", kam jsem byla p!i!azená, nám prozradila spousta zajíma-
vostí nejen o Kanársk$ch ostrovech, ale také o celém *pan"lsku. V"novali 
jsme se jak slovní zásob" a konverzaci, tak gramatice, kterou lektorka velmi 
dob!e um"la vysv"tlit. S ubytováním (apartmán Westerling Studio) vzdále-
n$m zhruba 10 minut ch%zí po plá'ové promenád", jsem byla velmi spoko-
jená. ,isto, zánovní nábytek, samostatná koupelna, v rezidenci klid a hlavn" 
umíst"ní nedaleko #koly a m"stské plá'e pova'uji za jednu z hlavních v$hod. 

Dvout$denní kurz mi dal nejen sebejistotu v komunikaci ve #pan"lském jazy-
ce (b"'n" #pan"l#tinu aktivn" nepou'ívám), ale také nové zá'itky. Celkov" 
bych kurz doporu(ila v#em, kte!í se cht"jí zlep#it v jazyce a za'ít n"co nové-
ho. (imon Rod, Wynchemna Calgary, kurz Wynchemna Youth Calga-
ry: „Tenhle jazykov$ kurz byl prost" parádní. Místo a organizace skv"lá a 
hned po p!íletu se tak rozpt$lily v#echny moje obavy. B"hem pobytu jsem si 
na#el spoustu kamarád% z celého sv"ta, se kter$mi jsem dál v kontaktu. Roz#í-
!ení znalostí mi umo'nilo splnil jazykov$ certifikát, kter$ mi pom%'e p!i matu-
ritní zkou#ce. U' plánujeme, na jak$ kurz vyrazím v p!í#tím roce. “
Ivana Machá'ková, International Language Homestays Vancouver, kurz 
City Plus Homestay: „Jsem dlouholet$ spokojen$ zákazník CA INTACT i #ko-
ly ILH. U(ení a zdokonalování cizího jazyka nikdy nekon(í a ka'd$ dal#í kurz 
je pro mne v'dy zajímav$ a obohacující. Setkání s nov$mi lidmi, komunikace 
v cizím jazyce, v mém p!ípad" angli(tin", spojené s poznáváním nov$ch míst 
je pro mne nejlep#í dovolená. Má u(itelka a hostitelka ve Vancouveru je na-
prost$ profesionál a velice milá a spole(enská dáma. Nevím, co mne okouz-
lilo nejvíc. Jestli krásné m"sto, kde jsem obdivovala hory i oceán s krásn$mi 
obrovsk$mi lod"mi. Nebo dokonalé ubytování, kde jsem se cítila velmi kom-
fortn". Nebo snad p!íjemn$ (as stráven$ s hostitelkou, která vypráv"la mno-
ho zajímav$ch, smutn$ i vesel$ch zá'itk% a pr%b"h% z historie Kanady a je-
jích p%vodních obyvatel nebo ze svého 'ivota. U' te+ se t"#ím na sv%j dal-
#í kurz. Kanada je obrovská a má mnoho míst k objevování. I kdy' leti#t" ve 
Vancouveru plné totem% a symbol% p%vodních obyvatel je prost" nádhera.“
Adéla Knopová, CES Dublin, kurz Standard: „M"síc jsem studovala an-
gli(tinu ve #kole CES v Dublinu. Byla to pro mne 'ivotní zku#enost, p!i které 
jsem si pro#la cel$ Dublin, poznala studenty z r%zn$ch zemí, s n"kter$mi 
jsem stále v kontaktu. Má hostitelská rodina byla skv"lá, vy#li jsme si vzá-
jemn" vst!íc. Studijní pobyt mi dodal sebed%v"ru a jistotu, 'e jsem schopna 
bez problém% komunikovat v angli(tin" mimo ,R ve zcela neznámém pro-
st!edí. Jazykov" mne kurz posunul p!edev#ím ve slovní zásob" odborn$ch 
p!edm"t%. Do Dublinu bych se cht"la vrátit, jeho atmosféra si m" získala.“

Studenti vyslaní do Anglie V!borem dobré v"le - Nadace Olgy Havlové v 
roce 2019 studovali v t#chto $kolách: CES Lond!n - Wimbledon, Kaplan In-
ternational Oxford, Language Studies International Brighton, Milner School 
of English Lond!n - Wimbledon, Oxford International Brighton, Sprachcaffe 
Brighton a St. Giles Brighton. INTACT d#kuje $kolám za sou%innost p&i zaji$-
'ování kurz" pro d#ti z d#tsk!ch domov".



V!t"ina "kol rozli"uje 6 a# 10 úrovní jazykov$ch 
znalostí.
Naprosté za%áte%níky p&ijímá jen málo "kol, do za-
hrani%í jezdí studenti obvykle proto, aby se v$razn! 
zdokonalili v poslechu a plynnosti ústního projevu.

Orientace v katalogu

V!echny kurzy popisujeme pomocí stejn"ch rubrik, abychom Vám usnadnili v"b#r.

Místo
velké m!sto x malé m!sto; kultura x plá#e; severní polokoule x ji#ní polokoule
$kola
velká "kola (p&esn!j"í za&azení podle znalostí) x men"í "kola (rodinná atmosféra)
V#k student%
léto - ni#"í v!kov$ pr'm!r x mimo sezónu - vy""í v!kov$ pr'm!r
"koly zam!&ené na zralé klienty x "koly zam!&ené na mladé klienty
Kurz
mén! intenzivní (více volného %asu) x více intenzivní (rychlej"í pokrok)
Délka kurzu
krátkodob$ kurz (vylep"ení znalostí) x dlouhodob$ kurz (v$razn$ pokrok, slo#ení zkou"ek, st&edo"kol-
ské studium)
T&ída
v!t"í skupina (více p&átel, men"í intenzita) x malá skupina (v!t"í intenzita) x individuální lekce (velká in-
tenzita, spln!ní specifick$ch po#adavk')
Po'et lekcí t"dn#
Jedete na 2 nebo 3 t$dny a chcete ud!lat v!t"í pokroky? Zvolte si více lekcí t$dn!.
Délka lekce
Lekce 45 minut x 60 minut, intenzita kurzu m'#e b$t o 33% vy""í!
Nevyu'uje se
Ve vyzna%ená data se v$uka v!t"inou nenahrazuje, cena kurzu v"ak z'stává stejná.
V"uka probíhá
dopolední v$uka x celodenní v$uka x odpolední v$uka
Za'átky
ka#dé pond!lí (t&ída se ka#d$ t$den zm!ní) x pevné za%átky (t&ída se m!ní jednou za 2, 4 t$dny)
Doprava
zajistí INTACT (návaznost dopravy a ubytování) x zajistí klient sám
letecká, autobusová nebo vlastním autem
návaznou dopravu zaji"(uje "kola x INTACT x sám klient. Zále#í na Va"em p&ání a nabídce "koly!

t Jazykové "koly v na"í nabídce jsou akreditované specializované "koly pro cizince. 
t U%í zde rodilí mluv%í s pedagogick$m vzd!láním a praxí. 
t  První den kurzu na Vás 'eká vstupní test, zpravidla písemn$ a ústní. Podle v$sledk' testu budete

za&azeni do vhodné t&ídy. Dbá se na pestré národnostní slo#ení.
t V$uka probíhá nenásilnou, zábavnou formou (a to i b!hem mimo"kolních aktivit).
t St&ední "koly jsou státní nebo soukromé a mají nízkou kvótu pro zahrani%ní studenty.

t Letenky i jízdenky Vám rádi zajistíme, spolupracujeme s &adou specializovan$ch firem.
t Levné letenky je nutné zaji"(ovat s dostate%n$m p&edstihem. Letenky pro Vás zakoupíme po uhrazení zálohy.

Není zahrnuto v cen#!
Anglie - doporu%ujeme kapesné 100 - 180 GBP na t$den podle místa, typu stravování a charakteru kurzu.
Nejsou-li v$lety v cen! kurzu, po%ítejte s 30 - 45 GBP na jeden celodenní v$let.
USA a Kanada - je vhodné mít nejmén! 800 USD na m!síc.
Nov$ Zéland, Austrálie a JAR nejmén! 700 USD na m!síc. 
Neobejdete se bez platební karty, ale p&i p&íjezdu do cizí zem! musíte mít s sebou i peníze v hotovosti. 
Informace o vyu#ití Va"í platební karty Vám ochotn! podá Va"e banka. 
Stará rada &íká: „Naplánujte si kapesné a v"slednou 'ástku zdvojnásobte.“

Do zemí, které pat&í do Evropské unie, m'#ete cestovat na platn$ ob%ansk$ pr'kaz.
D%razn# doporu'ujeme, abyste cestovali s biometrick$m pasem, jeho# platnost vypr"í nejd&íve za 6 m!síc' od návratu z kurzu.
Pro vstup do USA, Kanady, Austrálie, na Nov$ Zéland pot&ebujete elektronické povolení, na Kubu a do )íny pot&ebujete vízum. 
t  Nov" Zéland - pro pobyty do 90 dn' je nutná registrace NZeTA; nad 90 dn' studijní vízum s mo#ností práce, jeho vy&ízení trvá 4 - 8 t$dn'.
t  Kanada - pro pobyty do 6 m!síc' je nutná registrace eTA (7 CAD). Studijní vízum je t&eba pro pobyty nad 6 m!síc', vy&ízení víza trvá a# 8 t$dn'.
t�Austrálie - turistické vízum (elektronické - do 12 t$dn' pobytu) lze vy&ídit za 3 dny.
 Austrálie - studijní vízum (pro pobyty nad 12 t$dn') je administrativn! náro%n!j"í, vy&ízení trvá a# 6 t$dn'.
t  USA - studentské vízum (nutné pro n!které intenzivní kurzy) zabere cca 5 t$dn'. V"ichni #adatelé o vízum se musí osobn! dostavit na velvyslanectví USA 

v Praze k pohovoru a p&inést speciální dokument zaslan$ americkou "kolou. Poradíme Vám jak postupovat p&i #ádosti o studentské vízum do USA. Pokud 
chcete jet do USA na registraci ESTA, u ka#dé "koly najdete informace o tom, ke kter$m kurz'm nebudete pot&ebovat studentské vízum.

t�Latinská Amerika - zpravidla nepot&ebujete vízum pro pobyty do 90 dn'. Vízum pro del"í pobyty lze snadno vy&ídit v dané zemi.
t�Kuba - turistické vízum vy&ídíme do t$dne.
t�(ína - pro pobyty do 4 t$dn' Vám vízum rádi vy&ídíme. Vy&ízení zabere cca 4 t$dny. Pro del"í pobyty Vám poradíme jak p&i #ádání o vízum postupovat.

---

1. Naprost" za'áte'ník
nedoká)e ústn# komunikovat, chápe a vyslovuje jen 
zcela základní v$razy.
2. Neprav" za'áte'ník
doká#e ústn! pou)ívat omezenou základní slovní 
zásobu v p&edem znám$ch situacích.
3. Za'áte'ník
doká)e ústn# formulovat nep&esné v#ty v omeze-
ném mno#ství situací.
4. Pokro'il" za'áte'ník
formuluje v#ty s 'ast"mi chybami v obecn"ch 
situacích, plynnost projevu je nízká, komunikuje s ná-
mahou.
5. Mírn# pokro'il" student
komunikuje ústn! v obecn$ch situacích, z projevu je 
z&ejm" celkov" smysl sd#lení, poslucha% nebo %te-
ná& musí dávat pozor, aby porozum!l.
6. St&edn# pokro'il" student
úsp#!n# ústn# komunikuje v !irokém rozsahu 
situací a kontext%. Poslucha% musí jeho projev pe%-
liv! sledovat.
7. Velmi pokro'il" student
úsp#!n# ústn# komunikuje ve v#t!in# kontex-
t%, vyjad&ování je plynné a p&esné. Ob%as m'#e
dojít k nedorozum!ní.
8. St&edn# vysp#l" student
ve v#t!in# kontext% se velmi plynn# a p&esn# úst-
n# vyjad&uje, jeho projev neklade na poslucha%e 
zvlá"tní nároky.
9. Tém#& vysp#l" student
vysoká úrove* plynného a p&esného ústního vyja-
d&ování, v$jime%n! má potí#e v neznám$ch kontextech. 
Poslucha% chápe jeho projev bez obtí#í.
10. Vysp#l" student
plynností a p&esností ústního projevu se blí)í rodilé-
mu mluv'ímu.

JAZYKOVÁ ÚROVE+ STUDENT,:

STUPNICE JAZYKOVÉ ÚROVN-:

JAK SE ORIENTOVAT V NA$EM KATALOGU?

P.I V/B-RU KURZU VOLTE MEZI:

JAK JE ORGANIZOVÁNA V/UKA?

JAK SE DOSTANETE DO CÍLOVÉ ZEM-?

KAPESNÉ

A CO VÍZUM?



Vypl!te, prosím, p"ihlá#ku na www.intact.cz a ode-
#lete ji. $ervené tla%ítko P&IHLÁ'KA je na stránce 
ka(dé #koly na na#em webu.
M)(ete také vyplnit p"ihlá#ku, která se nachází na 
na#ich internetov*ch stránkách v sekci „Ke sta(ení“.
Letní kurzy pro d!ti, prosím, objednejte nejlé-
pe 3 m!síce p"edem, b#vají rychle vyprodané.
Kurzy pro dosp+lé v Evrop+ a v Rusku si, prosím, 
objednejte nejmén+ 4 t*dny p"edem. Kurzy v USA, 
Kanad+, JAR, na Novém Zélandu a v Austrálii nej-
mén+ 2 m+síce p"edem.
Kurz v Evropské unii zajistíme i do t*dne. Rad+ji si 
ale rezervujte kurz d"íve. D+kujeme!
Last minute slevy u INTACTu nejsou, naopak, 
náklady mohou b#t vy$$í (dra%$í letenky).
Kurz musí b*t uhrazen p"ed Va#ím odjezdem.
Uve,te, prosím, kdo bude plátcem faktury.
Náklady na vzd!lání, které souvisejí s podni-
káním, se zapo&ítávají podnikatel'm do nákla-
d', pora(te se se sv#m da)ov#m poradcem.

Orientace na stránkách www.intact.cz

Doporu%ujeme následující po"adí kritérií:
1.  Cíl kurzu, od n+j se odvíjí intenzita a délka kur-

zu. D)le(itá je i délka lekcí, nejen jejich po%et! 
20 lekcí po 45 minutách se rovná 15 lekcím po 
60 minutách!

2.  Velikost $koly, p"ípadn+ její umíst+ní. N+kdo 
dává p"ednost rodinné atmosfé"e, jin* chce stu-
dovat ve velké #kole, n+kdo chce studovat v cen-
tru, n+kdo dává p"ednost p"edm+stí.

3.  M!sto. Dob"e si rozmyslete, kde byste rádi stu-
dovali! N+kdo dává p"ednost m+st)m mal*m, 
n+kdo velkom+st)m, dal#í studenti cht+jí studo-
vat v p"ímo"sk*ch m+stech nebo v historick*ch 
m+stech, jiní zákazníci cht+jí dopoledne studo-
vat a odpoledne se opalovat na plá(i.

4. Druh ubytování, stravování (rodina, kolej...).
5. Program pro voln# &as.
6.  Ro&ní doba. Od 19.6. do 1.9. je ve #kolách 

hodn+ st"edo#kolák), proto doporu%ujeme do-
sp+l*m, motivovan*m student)m, aby v tomto 
termínu volili #koly s vy##ím pr)m+rn*m v+kem 
a ni(#ím po%tem student) ve t"íd+.

  Nezapome)te, %e na ji%ní polokouli jsou 
opa&né ro&ní doby. M)(ete odjet v listopadu 
na Nov* Zéland, do Austrálie, Ji(ní Afriky, Ar-
gentiny a pro(ít zde slunné léto.

Skupinové kurzy

D!ti a mláde%

Dosp!lí

Mana%e"i

Senio"i

Kurzy „jako v bavlnce“

St"edo$kolské studiumwww.intact.cz
---

INTACT si vyhrazuje právo zm+nit ceny, jestli(e daná m+na v kurzovním lístku $NB v den fakturace 
vybo%í z limit), které jsou uvedeny v následující tabulce. Jestli(e dodr(íte splatnost faktury a podmínky 
smlouvy, cena se nezm!ní, i kdyby p"ed uskute&n!ním zájezdu do$lo k oslabení CZK.

Stát M!na Horní hranice St"ed Dolní hranice
Austrálie AUD 16,54 15,90 15,26

Eurozóna EUR 25,58 24,60 23,62

Kanada CAD 17,68 17,00 16,32

Nov* Zéland NZD 14,98 14,40 13,82

'v*carsko CHF 24,75 23,80 22,85

USA USD 22,88 22,00 21,12

Velká Británie GBP 29,12 28,00 26,88

Kurz st"ed ozna%uje kurz $NB, kter* jsme pou(ili ke kalkulaci. Kurzy ozna%ené “Dolní hranice” a “Horní 
hranice” vymezují kurzové hranice. Jestli(e kurz $NB st"ed bude mimo stanovené kurzové hranice, 
bude Vám p"i fakturaci ode%tena sleva nebo p"ipo%tena p"irá(ka kurzov*m rozdílem.

Cestovní a zdravotní poji$t!ní poji$*ovny UNIQA platné pro cel# sv!t si m'%ete p"iobjednat 
za 42 K& na den. Poji$t!ní zahrnuje tyto slu%by:
Pln!ní max. v#$e pln!ní
Poji#t+ní lé%ebn*ch v*loh a asisten%ních slu(eb 7 000 000 K%

Poji#t+ní smrti následkem úrazu 300 000 K%

Poji#t+ní trval*ch následk) úrazu 600 000 K%

Poji#t+ní odpov+dnosti za #kodu na zdraví a v+ci t"etí osoby 5 000 000 K%

Poji#t+ní zavazadel (platí limit na 1 polo(ku 5 000 K%) 15 000 K%

Náklady na repatriaci poji#t+ného na území $R 7 000 000 K%

Náklady na repatriaci t+lesn*ch ostatk) poji#t+ného na území $R 7 000 000 K%

Náklady na vyslání opatrovníka 140 000 K%

Náklady na p"ed%asn* návrat z poji#t+né cesty 140 000 K%

Náklady vzniklé zpo(d+ním letu 5 000 K%

Náklady vzniklé zpo(d+ním zavazadel 5 000 K%

Náklady na právní pomoc v zahrani%í v%etn+ jejího zprost"edkování 140 000 K%

Náklady vzniklé ztrátou cestovních doklad) 140 000 K%

Zachra!ovací náklady 2 800 000 K%

Od#kodn+ní v p"ípad+ zadr(ení poji#t+ného p"i únosu letadla nebo autobusu 140 000 K%

Zprost"edkování finan%ní pomoci poji#t+nému 140 000 K%

Náklady vzniklé zpo(d+ním letu (od 7. hodiny max. 500 K%/hod.) 5 000 K%

Nabízíme poji$t!ní na storno zájezdu z d)vodu nemoci nebo záva(né události v rodin+. Poji#t+ní 
na storno kryje 80 % stornopoplatk), max. do v*#e 64 000 K% nebo do v*#e 130 000 K%. Nevzta-
huje se na nemoci, s nimi( se poji#t+n* ji( d"íve lé%il. 
Poji#t+ní storna nelze uplatnit v situaci, kdy MZV $R vydá doporu%ení necestovat do zvole-
né lokality, kdy dojde k uzav"ení destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, p"í-
padn+ je-li pau#ální zákaz cestování do ciziny, nebo je klient umíst+n do domácí karantény.  
Poji#t+ní na storno lze objednat pouze jako sou%ást cestovního a zdravotního poji#t+ní UNIQA.
Poji$t!ní na storno v&etn! cestovního a zdravotního poji$t!ní stojí 85 nebo 127 K& na den.
Austrálie - povinné australské poji$t!ní OSHC (ke studijnímu vízu) více na www.intact.cz.
Rádi Vám zajistíme poji#t+ní Uniqa i do Austrálie.
Od 1.1.2021 je nutné ve Velké Británii hradit ve#keré o#et"ení, karta poji#t+nce EU neplatí.
Jezdit do zahrani&í bez kvalitního poji$t!ní je velmi riskantní, rozhodn! Vám to nedoporu&ujeme.

KDY A JAK SI M+,ETE KURZ OBJEDNAT:

JAK SI VYBRAT VHODNOU -KOLU?

VYSV.TLENÍ BAREVNÉHO KÓDU:

POJI-T.NÍ

CENY ZÁJEZD+



t Kurzy v Irsku obvykle volí studenti, kte!í znají Velkou Británii a cht"jí si studium jazyka zpest!it po-
znáváním nové zem". Irsko se od Británie v#razn" li$í, i kdy% Dublin d"lí od Lond#na jen 500 kilometr&.
t Irsko je pohodová zem!: Irská ekonomika v roce 2022 narostla o 12,2 %, „keltsk# tygr“ je po!ád v plné síle. 
Kvalita %ivota v Irsku je velmi vysoká. Rodinné domky na p!edm"stích Dublinu, Galway a dal$ích m"st, jsou vel-
ké a komfortní. Irové jsou velmi p!átel$tí, temperamentní a v#!e'ní, co% je pro studenta angli'tiny velká v#hoda.  
Hostitelské rodiny v Irsku jsou vlivem tradice obvykle úplné a mnohem po'etn"j$í ne% v jin#ch zemích.
t Na v$echny studenty, kte!í s námi do Irska odcestovali, velmi zap&sobila nádherná irská p"íroda 
a svébytná kultura, na n"% jsou Irové velmi hrdí. Neexistuje zem" s vy$$ím po'tem nositel& Nobelovy 
ceny za literaturu na celkov# po'et obyvatel. Láska k um"ní a vzd"lanosti se projevuje v tom, jak irské 
vlády nastavily irskou ekonomiku. (kolství má vysokou prioritu. Ir$tí u'itelé mají velmi vysoké platy a pod-
le nejr&zn"j$ích srovnávacích kritérií Irsko pat!í v oblasti vzd"lanosti ke $pi'ce Evropské unie. Evropské 
centrály firem jako je Google, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo, eBay, LinkedIn, AOL, Twitter sídlí 
v Dublinu nejen kv&li nízk#m podnikov#m daním, ale hlavn" proto, %e Irsko nabízí pracovit# an- 
glicky mluvící personál, kter# v$ak, na rozdíl od 
Angli'an&, obvykle ovládá dal$í dva sv"tové 
jazyky. (anci získat zam"stnání v Irsku máte i 
Vy, pokud budete mít kvalitní angli'tinu.
t Irská angli'tina se li$í od anglické v"tnou 
melodií a v#slovností n"kter#ch hlásek. Ne-
v"!te ale nikomu, kdo tvrdí, %e irská angli'tina 
je nesrozumiteln# dialekt. Irská angli'tina je 
trochu jiná ne% jihoanglická, ale snadno si 
na ni zvyknete. Hlavní d&vod, pro' jedete 
studovat jazyk do zahrani'í, je p!ece mo%nost 
komunikace v jazyce, kter# studujete. V Irsku 
si komunikace u%ijete vrchovat", Irové moc 
rádi mluví a rádi se sm"jí, nej'ast"ji sami sob". 
To nejlep$í v Irsku jsou samotní Irové! 
t Krom! Dublinu jsme pro Vás vybrali kva-
litní #koly v dal#ích t"ech krásn$ch m!stech, 
v Galway na západ" zem", v Corku, druhém 
nejv"t$ím m"st" a v Limericku. Do v$ech m"st 
se snadno dostanete - do Dublinu létá p!ímá 
linka z Prahy, do Galway, Corku a Limericku 
jezdí z dublinského leti$t" p!ím# a levn# autobus. Do Corku a Limericku m&%ete také let"t s p!estupem 
v Dublinu nebo na jiném evropském leti$ti. 
Pevn" v"!íme, %e si ka%d# z Vás po náv$t"v" místních památek rád vychutná atmosféru irsk#ch hosp&-
dek. Guinness nechutná nikde tak sametov" jako v Irsku. Ur'it" nezapome)te nav$tívit také západní 
Irsko, hrabství Kerry, Mayo, Connemara a Donegal. Nezapome)te na Moherské útesy a Aranské ostrovy, 
které le%í asi hodinu plavby od Galway.
t Irsko je velmi bezpe'ná, pohodová a p!átelská zem". Studenty, kte!í cht"jí v Irské republice dlouho-
dob" studovat a pracovat, ur'it" pot"$í, %e ob'ané zemí EU zde mohou legáln" pracovat. Pracovní mís-
to snadn"ji získá ten, kdo umí dob!e anglicky. Vylep$ete si nejprve svoji angli'tinu p!ímo v Irsku, slo%te 
mezinárodn" uznávanou jazykovou zkou$ku, a pak se dejte do hledání práce!

Ing. Dana Jedlíková, #kola ATC Bray, kurz In-
tensive: „Od za'átku srpna 2022 jsem dva t#dny 
studovala angli'tinu v kurzu C1 ve $kole ATC v p!í-
mo!ském m"st" Bray. S v#ukou jsem byla spokoje-
na, u'itelé se sna%ili v#uku zpest!it hrami, diskusí o 
r&zn#ch zajímav#ch tématech, poslechem písní a ji-
n#mi zábavn#mi aktivitami. (kola nabízela nad rá-
mec klasick#ch vyu'ovacích hodin i mo%nost se p!i-
hlásit na odpolední on-line hodiny zdarma. Ty pro-
bíhaly t!ikrát t#dn" (obchodní angli'tina, konver-
zace, v#slovnost). M"li jsme mo%nost se také zare-
gistrovat na $kolní portál, kde byla k dispozici r&z-
ná gramatická, poslechová a dal$í cvi'ení na pro-
cvi'ování angli'tiny (k vyu%ití je$t" následující dva 
m"síce po návratu dom&), informace o akcích po-
!ádan#ch $kolou a mo%nost se na n" p!ihlásit. Vel-
mi se mi líbilo, %e $kola i ob" její rezidence se na-
cházejí p!ímo na pob!e%ní promenád". Z oken $ko-
ly i rezidence jsme m"li  krásn# v#hled na mo!e. Po 
vyu'ování $kola ka%d# den po!ádala alespo) dv" 
akce, nap!. r&zné vycházky do blízkého okolí, pro-

hlídky dublinsk#ch muzeí a park&, bowling a 
dal$í sportovní aktivity. O víkendech $kola na-
bízela del$í p"$í v#lety nebo r&zné zájezdy. 
Velmi se mi líbila prohlídka Dublinu s pr&vod-
cem, kter# nám ukázal i zajímavá místa, kte-
rá b"%ní turisté nenav$t"vují. V#hodou je, %e 
Dublin je od Bray vzdálen jen asi 20 kilomet-
r&, tak%e si tam m&%ete sami zajet. Je tam vel-
mi 'asté spojení ve!ejnou dopravou (autobusy 
MHD, vlak DART).  Máte mo%nost podniknout 
i vlastní vycházky do krásného okolí, nap!. vy-
stoupat na vrchol Bray Head, odkud je nád-
hern# v#hled, po promenád" po mo!sk#ch úte-
sech dojít do sousedního m"ste'ka Greystones 
a odtud se vrátit vlakem, na kraji Bray nav$tívit 
krásné zahrady $lechtického sídla Kilruddery 
House. Irsko m" velmi nadchlo, je tam krásná 
krajina a p!íjemní obyvatelé, kte!í Vám ochot-
n" poradí 'i pomohou, kdy% si s n"'ím nevíte 
rady nebo hledáte cestu.“
Ond"ej F., Bridge Mills, Galway, kurz Ge-
neral: „Ve $kole Bridge Mills mne nejvíce po-
t"$il zp&sob v#uky a také velmi p!átelsk# p!í-
stup vyu'ujících ke student&m. Dále jsem byl 
velmi pot"$en nabídkou mimo$kolních akti-

vit - náv$t"va a prohlídka m"sta pro nové studenty, 
náv$t"va kina, divadla, p!ípadn" hromadná akce 
typu “tour de pub”… Jedním slovem paráda a v!ele 
doporu'uji. D"kuji za va$e slu%by a p!eji v$e dob-
ré. Doufám, %e se v p!í$tích letech n"jakého dal$í-
ho kurzu zú'astním.“
Ing. Hana Rohanová, #kola Limerick Language 
Centre, Limerick, kurz Combination+5: „V po-
sledních letech se pravideln" ú'astním jazykov#ch 
kurz& v Irsku zprost!edkovan#ch cestovní agen-
turou INTACT. V$e je v%dy perfektn" p!ipraveno, 
nikdy jsem nem"la %ádn# problém. (kola Limerick 
Language Centre je men$í ne% $koly, kde jsem 
byla v minulosti, ale o to p!átel$t"j$í atmosféra v ní 
vládne. U'itelé jsou, stejn" jako ve v$ech $kolách, 
velmi vst!ícní profesionálové, a co se t#ká student&, 
cítila jsem se mezi nimi velmi dob!e. Tentokrát jsem 
m"la velké $t"stí na rodinu. Paní, u které jsem spolu 
s dal$ími t!emi zahrani'ními studenty bydlela, byla 
velmi milá. Chutn" nám va!ila a sna%ila se s ka%d#m 
z nás bavit na jeho jazykové úrovni. Moc se mi v 
Limericku líbilo a uva%uji o zopakování pobytu.“

Angli%tina

Láká Vás starobylá keltská kultura? Máte rádi Irish Dancing, pivo Guinness nebo irskou whis-
key? Posloucháte U2, the Frames, Sinéad O‘Connor nebo Glena Hansarda? Nebo mezi Va#e 
oblíbené autory pat"í Beckett, Shaw, Joyce, William Trevor nebo Martin McDonagh? Líbí se 
Vám keltské iluminace z Book of Kells? Nemáte chu& se u' kone%n! podívat do zem!, která 
má sice jen #est milion( obyvatel, ale dala sv!tu tolik skv!lé kultury?

Irsko

---

CO )ÍKAJÍ NA*I ZÁKAZNÍCI?V IRSKU SE MLUVÍ ANGLICKY!!!

Irsko

Galway

Dublin

Cork

Limerick

Waterford

Bray



Cena v K! zahrnuje v"uku, registraci, u!ební materiály, odvoz z leti#t$ a na leti#t$ v uvedené !asy, uvedené ubytování, stravování, 
jízdenku na MHD, záv$re!n" certifikát, uveden" program pro voln" !as a poji#t$ní proti úpadku.

t�QSP�NMÈEFä
PE����EP����MFU"OHMJčUJOB

(BMXBZ(BMXBZ�[ÈQBEOÓ�*STLP�JOUFO[JWOÓ�MFUOÓ�LVS[Z�QSP�NMÈEFä���������MFU�QSP�
QPLSPčJMFKÝÓ�TUVEFOUZ�TQFDJBMJ[PWBOÈ�BOHMJčUJOB�SPEJOZ���UâEOZ�[B��������,č�

*STLP

"UMBOUJD�-BOHVBHF�(BMXBZ byla zalo%ena roku 
1994, má akreditaci EAQUALS. Atlantic po&ádá 
celoro!ní kurzy pro dosp$lé a letní jazykové kurzy 
pro mláde%.
(BMXBZ je %ivé, ru#né studentské m$sto na 
západním pob&e%í Irska s 80 000 obyvateli. Galway 
bylo kulturním m$stem Evropy pro rok 2020! 
Hrabství Galway a Mayo pat&í k nejkrásn$j#ím  
v Irsku, romantická krajina protkaná jezery,  
mohutné útesy, rozlehlá v&esovi#t$, to prost$ musíte 
vid$t! Z Dublinu trvá cesta autobusem do Galway 
necelé 3 hodiny.

2 t"denní kurz Young Adult zahrnuje 2 p'ldenní a 2 
celodenní v"lety, 4 odpolední a  4 ve!erní aktivity.
Celodenní v"lety mí&í na Aranské ostrovy a slavné 
Moherské útesy. První pond$lí odpoledne budete 
mít procházku po Galway, druhé pond$lí bude her-
ní odpoledne s laser game. St&ede!ní p'ldenní v"-
lety Vás zavedou do národního parku Connema-
ra a do st&edov$kého m$ste!ka Athenry, kde Vám 
v Athenry Heritage Centre p&edvedou, jak se v Ir-
sku %ilo ve st&edov$ku. Ve!erní aktivity v úter" a ve 
!tvrtek jsou ku%elky, irské tance, úniková hra a filmo-
v" ve!er.  Ve!ery v pond$lí, st&edu, v pátek a celou 
ned$li máte volno. (kola si vyhrazuje zm$nu akti-
vit v závislosti na po!así a dal#ích okolnostech. Zá-
padní Irsko je nádherné, neváhejte!

1. Ital#tina ..................................................... 49%
2. (pan$l#tina ................................................ 37%
3. N$m!ina ................................................... 6%
4. Francouz#tina ........................................... 4%
5. Portugal#tina ............................................. 0,7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ���1.  P&íplatek za speciální dietu v rodin$ je 1 040 K! t"dn$.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni%#í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti#t$ v Dublinu do ubytování v Galway a zp$t na leti#t$ je zdarma
pro p&ílety a odlety mezi 8.00 - 20.00 hod., mimo toto rozmezí stojí odvoz 380 K!.
Zam$stnanec #koly vyzvedne Va#e dít$ na leti#ti v Dublinu, posadí je na autobus do Galway, v Galway 
je vyzvedne dal#í zam$stnanec #koly a odveze do ubytování. Zpáte!ní cesta probíhá stejn$.

ÀLPMB��"UMBOUJD�-BOHVBHF�(BMXBZ

Studenti p&i aktivitách a Moherské útesy.

/FWZVčVKF�TF� U!í se ka%d" v#ední den.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 
9.00 - 10.30, 11.00 - 12.30 hod. od pond$lí do pát-
ku, navíc v úter", !tvrtek a pátek 13.30 - 15.00 hod.
5FSNÓOZ�LVS[V�
2. - 16.7.2023 a 16. - 30.7.2023.
Kurzy jsou pouze 2t"denní a kon!í 30.7.2023.

:PVOH�"EVMU���1SFQBSF�UP�6OJWFSTJUZ 26 45 minut 2 t"dny 15 nejvíce 5 - 9

:PVOH�"EVMU���(MPCBM�$JUJ[FOTIJQ 26 45 minut 2 t"dny 15 nejvíce 5 - 9

:PVOH�"EVMU���$MJNBUF�$IBOHF 26 45 minut 2 t"dny 15 nejvíce 5 - 9

,VS[�UâEOZ �
:PVOH�"EVMU���1SFQBSF�UP�6OJWFSTJUZ 51 670

:PVOH�"EVMU���(MPCBM�$JUJ[FOTIJQ 51 670

:PVOH�"EVMU���$MJNBUF�$IBOHF 51 670

6CZUPWÈOÓ�[BčÓOÈ�QSWOÓN�EOFN�LVS[V�B�LPOčÓ�QPTMFEOÓN�EOFN�LVS[V�	WJ[�UFSNÓOZ�LVS[V
� OPD�OBWÓD

3PEJOB, od 16 do 19 let, do 45 min. MHD od #koly, dvou a% t&íl'%kov" pokoj, sdílená koupelna, 

plná penze (ob$dy v balí!ku), WiFi zdarma, praní 1x t"dn$ zdarma
nelze

:PVOH�"EVMU� má 26 lekcí v"uky specializované angli!tiny t"dn$. Kurzy jsou pro 
studenty od 16 do 19 let, s úrovní nejmén$ pre-intermediate (A2+).
M'%ete si zvolit kurz zam$&en" na psaní poznámek z p&edná#ek, 
prezentaci, akademické psaní, kritické my#lení nebo kurz zam$&en" na 
globální ob!anství, pochopení r'zn"ch kultur a rozvoj komunika!ních 
dovedností nebo kurz zam$&en" na téma klimatické zm$ny, meziná-
rodní smlouvy spojené s touto zm$nou a v"hledem do budoucnosti.

---

1õ¶1-"5,:��
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4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

Galway

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Cena v K! zahrnuje v"uku, registraci, u!ební materiály, uvedené ubytování, stravování, záv#re!n" certifikát, uveden" program pro 
voln" !as a poji$t#ní proti úpadku. Cena kurzu Fast Track Exam zahrnuje také zku$ební poplatek za zkou$ku FCE.

t�QSP�NMÈEFä
PE����EP����MFU"OHMJčUJOB

%VCMJO%VCMJO�ÝQJčLPWÈ�ÝLPMB�QSP�NMÈEFä�QīÈUFMTLÏ�SPEJOZ�BLUJWJUZ�OFCP�QīÓQSBWB�OB�
'$&���UâEOZ�PE��������,č�	VCZUPWÈOÓ�TUSBWPWÈOÓ�B�QSPHSBN�QSP�WPMOâ�čBT
�

*STLP

$&4� 	$FOUSF� PG� &OHMJTI� 4UVEJFT
 nabízí kurzy 
angli!tiny pro mláde% v Dublinu od r. 1979. CES 
má skv#lou pov#st, je !lenem irské asociace MEI 
a presti%ních asociací EAQUALS a IALC. CES 
je rodinn" podnik, &ídí ji druhá generace rodiny 
Quinov"ch. 
Kurz  Jun ior  S tandard probíhá ve $kole 
Mount Temple a St. Paul‘s College, Junior Intensive 
a FCE Fast Track Exam probíhá v Mercy College. 
Toto umíst#ní m'%e b"t zm#n#no dle aktuální 
situace. Ob# $koly sídlí v reziden!ních !tvrtích 
Dublinu. Hostitelské rodiny bydlí do 25 minut 
místní dopravou. Zábavná v"uka, kvalitní rodiny a 
perfektní organizace zaru!ují, %e se Va$emu dít#ti 
nebude chtít z Irska dom'.
%VCMJO, hlavní m#sto Irska, le%í na v"chodním 
pob&e%í Irska na &ece Liffey. Dublin má cca 1,4 
milionu obyvatel a  je pln" mlad"ch lidí.

Program pro voln" !as je 4 odpoledne t"dn# (v 
pátek odpoledne je volno), $kola po&ádá 2 ve!er-
ní akce t"dn# nap&. (diskotéky) a celodenní v"let v 
sobotu.  Studenti kurzu Junior Intensive & Activity 
mají jednu odpolední aktivitu, 2 ve!erní aktivity a 
jeden sobotní celodenní v"let t"dn#.
Ned#le tráví studenti s hostitelsk"mi rodinami. Sobot-
ní celodenní v"let mí&í do Kilkenny a na stejnojmen-
n" hrad, do m#ste!ka Athlone, do krásného údolí 
Glendalough a klá$tera z 6. století a nebo do Bel-
fastu. Odpolední aktivity: hrad Malahide, Guinness 
Store House, National History Museum, Národní 
galerie, sportovní odpoledne (fotbal, basketbal, stol-
ní tenis, volejbal, aerobik, r'zné hry apod.). Studen-
ti si na míst# mohou zakoupit ve!erní aktivity navíc, 
nap&. bowling, kino, ve!er s irskou hudbou, Quazar, 
ceny se pohybují od 5 do 10 EUR.

1. Ital$tina ...................................................... 34%
2. (pan#l$tina ................................................ 19%
3. Francouz$tina ............................................ 15%
4. N#m!ina .................................................... 14%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ��1.  Jízdenka na MHD v Dublinu stojí cca 64 EUR na 2 t"dny, platí se na míst#.

2.  P&íplatek za speciální dietu je 910 K! t"dn#.

Rádi Vám zajistíme p&ímou letenku Praha - Dublin - Praha za nejni%$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t# v Dublinu do hostitelské rodiny a zp#t na leti$t# stojí 3 980 K!.  
Odvozy jsou povinné pro studenty mlad$í 16 let!

ÀLPMB��$&4�%VCMJO

V"uka, studenti $koly CES p&i aktivitách

Dublin

/FWZVčVKF�TF� 7.8.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� Standard a FCE: 9.30 - 12.45 hod.,
Intensive: navíc 3x t"dn#: 13.45 - 15.30 hod.
Kurzy jsou umíst#ny do campus' Mount Temple, 
Mercy College nebo St. Paul‘s College.
;BčÈULZ� Standard a Intensive: ka%dé pond#lí od 
26.6. do 8.8.2023. Kurzy kon!í 18.8.2023.
Je-li v pond#lí svátek, za!íná se v úter".
FCE Fast Track Exam za! íná 3.7. a kon! í 
28.7.2023. Kurz trvá 4 t"dny, zkou$ka je 27.7.2023 
a skládá se v kampusu $koly.

+VOJPS�4UBOEBSE���"DUJWJUZ 20 45 minut 2 - 8 t"dn' 15 nejvíce 3 - 8

+VOJPS�*OUFOTJWF���"DUJWJUZ 27 45 minut 2 - 8 t"dnú 15 nejvíce 3 - 8

'$&�'BTU�5SBDL�&YBN 20 45 minut 4 t"dny 15 nejvíce 5 - 8

,VS[�UâEOZ � 3 �
+VOJPS�4UBOEBSE���"DUJWJUZ ������ 61 420 ������
+VOJPS�*OUFOTJWF���"DUJWJUZ ������ 69 730 ������
'$&�'BTU�5SBDL�&YBN --- --- ������

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�OFCP�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�OFCP�OFEďMF�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��

3PEJOB, do 25 min. MHD od $koly, 2-3l'%kov" pokoj, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma, plná penze (ob#dy v balí!ku).

Pro studenty, kte&í si cht#jí zlep$it angli!tinu v Dublinu a u%ít si pohostinnosti irsk"ch rodin.

+VOJPS�4UBOEBSE���"DUJWJUZ má 20 lekcí v"uky angli!tiny t"dn#, lekce se zam#&ují na osvojení 

gramatiky, konverza!ních a poslechov"ch dovedností.

+VOJPS�*OUFOTJWF���"DUJWJUZ má 27 lekcí v"uky angli!tiny t"dn#. Nápl) kurzu je stejná jako u kurzu 

Standard, studenti mají navíc 3x t"dn# lekce zam#&ené na konverzaci. 

'$&�'BTU�5SBDL�&YBN má 20 lekcí v"uky angli!tiny t"dn# a p&ipraví Vás ke slo%ení zkou$ky 

FCE. Zkou$ka prob#hne 27.7.2023. Va$e vstupní znalosti ov#&íme tes-

tem p&i podání p&ihlá$ky. Tento kurz probíhá v campusu Mercy College.

---
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https://bit.ly/2LZeqmd



Cena v K! zahrnuje v"uku, u!ební materiály, uvedené ubytování, stravování, autobus ze #koly do golfového klubu Fota Island pro 
kurz English plus Golf, autobusovou permanentku pro studenty, kte$í bydlí v rodinách, vybavení na golf nebo jízdu na koni pro kurzy 
English+Golf a English+Horse Riding, záv%re!n" certifikát, uveden" program pro voln" !as a poji#t%ní proti úpadku.

t�QSP�NMÈEFä
PE����EP����MFU�	��������MFU
"OHMJčUJOB

$PSL$PSL�OFKQīÈUFMÝUďKÝÓ�JSTLÏ�NďTUP�LVS[Z�T�HPMGFN�KÓ[EPV�OB�LPOJ�QīÓQSBWB�OB�
'$&�B�$"&�SPEJOZ�B�SF[JEFODF�CPIBUâ�QSPHSBN���UâEOZ�QPCZUV�PE��������,č�

*STLP

$PSL�&OHMJTI�$PMMFHF byla zalo&ena roku 1978 
a je !lenem asociací Quality English a Eaquals. 
Studenti ubytovaní v hostitelsk"ch rodinách mají 
v"uku v Douglas Community School, 15 minut 
autobusem od centra. Studenti reziden!ních kurz' 
mají v"uku a ubytování  v kampusu Munster Tech-
nological University. Studenti kurz' Young Adult 
Cambridge mají v"uku ve #kole pro dosp%lé v 
centru Corku.
$PSL je druhé nejv%t#í irské m%sto, le&í 250 km ji&n% 
od Dublinu a má 160 000 obyvatel. Jihov"chod 
Irska je znám" jako „Sunny South East“. Cork má 
pov%st nejp$átel#t%j#ího m%sta v Irsku.

Kurz Summer English+Multi-Activity Homestay má 
t"dn% 2 p'ldenní aktivity, 2 odpolední sportovní ak-
tivity, 1 celodenní v"let a 2 ve!erní aktivity.
Summer English+Multi-Activity Residence má t"d-
n% 2 p'ldenní sportovní aktivity, 3 odpolední akti-
vity, 1 celodenní v"let a ve!erní aktivity ka&d" den.
Young Adult Cambridge má t"dn% 2 odpolední a 
2 ve!erní aktivity a 1 celodenní v"let.
English+Golf má t"dn% 4 odpolední lekce golfu, 
3 odpolední aktivity, 1 celodenní v"let, 2 ve!erní 
aktivity pro studenty v hostitelsk"ch rodinách a ve-
!erní aktivity ka&d" den pro studenty v rezidenci.
English+Horse Riding má t"dn% 5 hodin jízdy na 
koni, 1 celodenní v"let, 2 ve!erní aktivity pro stu-
denty v hostitelsk"ch rodinách a ve!erní aktivity ka&-
d" den pro studenty v rezidenci.
Odpolední aktivity jsou prohlídka Corku, plavání, ir-
ské sporty, náv#t%va Blarney Castle, m%ste!ka Kinsa-
le, irská $emesla. Ve!erní aktivity jsou módní p$ehlíd-
ka, irské tance, diskotéka, karaoke, hry, kvízov" ve-
!er. Celodenní v"lety mí$í do Killarney a Bunratty. 

1. (pan%l#tina ................................................ 25%
2. Francouz#tina ............................................ 20%
3. Ital#tina ....................................................... 15%
4. N%m!ina .................................................... 12%
5. Pol#tina ....................................................... 7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ��

1. Registra!ní poplatek u kurz' Young Adult Cambridge Homestay je 1 390 K!.
2.  Dieta v rodin% stojí 1 040 K! t"dn%, za dietu v rezidenci není p$íplatek, pokud se jedná o b%&né diety.
3. Zkou#ka FCE stojí 5 160 K!, zkou#ka CAE stojí 5 420 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni&#í dostupnou cenu.
0EWP[�[�MFUJÝUď�%VCMJO�EP�SF[JEFODF�OFCP�SPEJOZ�B�[QďU stojí 7 770 K!, pro lety s asistencí letu#-
ky 10 360 K!. Zam%stnanec #koly vyzvedne Va#e dít% na leti#ti Dublin, posadí na autobus do Corku, v 
Corku je vyzvedne hostitelská rodina. Toté& p$i zpáte!ní cest%. Do rezidence a zp%t studenta veze taxi.
0EWP[�[�MFUJÝUď�$PSL��EP�SPEJOZ�KF�[EBSNB��
0EWP[�[�MFUJÝUď�$PSL�EP�SF[JEFODF�B�[QďU stojí 2 580 K!.

ÀLPMB��$PSL�&OHMJTI�$PMMFHF

Studenti o p$estávce a lekce golfu

Cork

/FWZVčVKF�TF� 7.8.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� Summer a English+: 9.00 - 12.15 
hod., odpolední aktivity 14.00 - 17.00 hod.
Young Adult Cambridge: 9.00 - 11.00; 11.20 - 
13.20 hod. a 2x t"dn% 14.20 - 17.00 hod.
;BčÈULZ�
Summer English+Multi-Activity: 3.7., 10.7., 17.7, 
kurzy kon!í 28.7.2023. 
Young Adult Cambridge: 3.7. - 28.7., 1.8. - 25.8.2023
Zkou#ka FCE: 27.7. a 24.8.2023;
CAE: 28.7. a 25.8.2023.
English+Golf: 3.7. - 14.7., 16.7. - 28.7.2023
English+Horse Riding: 3.7., 10.7., 17.7., kurzy kon!í 
28.7.2023

4VNNFS�&OHMJTI�.VMUJ�"DUJWJUZ 20 45 minut 1 - 4 t"dny 12 nejvíce 3 - 8

:PVOH�"EVMU�$BNCSJEHF 20+2 60 minut 4 t"dny 15 nejvíce 5 - 8

&OHMJTI�(PMG 20+4 45, 205 min 2 t"dny 12 nejvíce 3 - 8

&OHMJTI�)PSTF�3JEJOH 20+5 45, 120 min 1 - 4 t"dny 12 nejvíce 3 - 8

,VS[�UâEOZ � 3 �
4VNNFS�&OHMJTI�.VMUJ�"DUJWJUZ�)PNFTUBZ 42 520 63 780 83 880

4VNNFS�&OHMJTI�.VMUJ�"DUJWJUZ�3FTJEFODF 49 980 74 550 98 360

:PVOH�"EVMU�$BNCSJEHF�)PNFTUBZ --- --- 88 620

&OHMJTI�(PMG�)PNFTUBZ 56 980 --- ---

&OHMJTI�(PMG�3FTJEFODF 63 480 --- ---

&OHMJTI�)PSTF�3JEJOH�)PNFTUBZ 52 460 77 870 102 740

&OHMJTI�)PSTF�3JEJOH�3FTJEFODF 56 990 85 450 112 970

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�OFEďMF�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��

���3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD, 1-2l'&kov" pokoj, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t"dn% zdarma.

���3F[JEFODF�$*5, (pro kurzy Summer a English+) v areálu campusu MTU, cca 15 minut ch'ze od #koly, jedno-

l'&kov" pokoj, vlastní koupelna, plná penze, WiFi zdarma, praní za p$íplatek cca 7 GBP.

4VNNFS�&OHMJTI má 20 lekcí v"uky angli!tiny t"dn% pro studenty ve v%ku 12 - 17 let.

:PVOH�"EVMU
$BNCSJEHF

má 20 lekcí v"uky angli!tiny a 2 odpolední lekce p$ípravy ke zkou#ce t"d-

n%. Kurz Vás p$ipraví ke slo&ení zkou#ky FCE nebo CAE. Trvá 4 t"dny a má 

pevn% stanovené za!átky. Pro studenty ve v%ku 16 - 19 let. Kurz v !ervenci 

má v posledním zkou#kovém t"dnu pouze 16 lekcí, v srpnu pouze 12 lekcí.

&OHMJTI�(PMG má 20 lekcí v"uky angli!tiny a 4 odpol. lekce golfu t"dn%, v&dy od 14.00 

do 17.00 hod. pod vedením trenér' s licencí PGA Professional. Kurz je pro 

studenty ve v%ku 12 - 17 let, trvá 2 t"dny a má pevn% stanovené za!átky.

&OHMJTI�)PSTF
3JEJOH

má 20 lekcí v"uky angli!tiny a 5 dvouhodinov"ch lekcí jízdy na koni t"dn%, 

v&dy od 14.00 do 17.00 hod., pro studenty ve v%ku 12 - 17 let.

---
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Cena v K! zahrnuje v"uku, registraci, zap#j!ení u!ebních materiál#, ubytování, plnou penzi, záv$re!n" certifikát, uveden" program 
pro voln" !as,  dopravu na v%echny exkurze a poji%t$ní proti úpadku.

t�QSP�EďUJ�B�NMÈEFä
PE����EP����MFU"OHMJčUJOB

%VCMJO�8FTU%VCMJO�MFUOÓ�SF[JEFOčOÓ�ÝLPMB�QSP�NMÈEFä�PE����EP����MFU�TLWďMÏ�WZCBWFOÓ�CPIBUâ�
QSPHSBN�QSP�WPMOâ�čBT���UâEOZ�LVS[V�WčFUOď�VCZUPWÈOÓ�B�BLUJWJU�[B��������,č�

*STLP

5XJO�&OHMJTI�$FOUSF�	EīÓWF�"MQIB�$PMMFHF�PG�&OH-

MJTI�%VCMJO�8FTU
 nabízí letní reziden!ní kurz angli!-
tiny pro d$ti a mláde& od 10 do 16 let v areálu ,JO-

HAT�)PTQJUBM�$PMMFHF. Není to nemocnice, ale pres-
ti&ní internátní st'ední %kola, která sídlí na ji&ním dub-
linském p'edm$stí Palmerstown. (kola byla zalo&ena 
roku 1669, má 40hektarov" kampus u b'ehu 'eky Liff-
ey a skv$lé vybavení.
King‘s Hospital College má moderní t'ídy, men-
zu, divadlo, moderní t$locvi!nu, fitness, 20metro-
v" vyh'ívan" vnit'ní bazén, tenisové kurty, rugbyo-
vé a fotbalové h'i%t$ a rozsáhlé trávníky kolem %ko-
ly. WiFi je zdarma a k dß)ispozici do 22.00 hod. 

(kola nabízí student#m 1 celodenní v"let a 2 p#l-
denní v"lety t"dn$ a aktivity ka&dé odpoledne a 
ve!er s v"jimkou ned$le, kdy je volno.
St'ede!ní celodenní v"lety Vás zavedou mimo Dub-
lin, nap'íklad do Glendalough se starobyl"mi ir-
sk"mi klá%tery poblí& Wicklow Mountains, na hrad 
Ardgillan nebo do Lullymore Heritage Park, kde se 
seznámíte s irskou historií a nav%tívíte typickou irskou 
farmu.  P#ldenní v"lety mí'í do centra Dublinu, na-
v%tívíte muzea, galerie, stadion Croke Park Stadi-
um nebo muzeum irsk"ch sport#. V ned$li si m#&e-
te p'ikoupit v"let do centra Dublinu nebo do luxus-
ního m$ste!ka Howth na severu Dublinu.
T'i odpoledne v t"dnu se v areálu %koly konají spor-
tovní a zábavné aktivity, nap'íklad turnaje ve stolním 
tenise, volejbalu, florbalu apod. Po ve!e'i , která je 
od 18.30 do 19.30 hod, jsou dal%í aktivity - hry, pla-
vání, %erm, diskotéka, lukost'elba, irské tance, ve!ír-
ky na uvítanou nov"ch student# a rozlou!ení se stu-
denty, kte'í odjí&d$jí. Zam$stnanci %koly pomáhají 
student#m s v"b$rem aktivit na ned$li.

1.  P'íplatek za speciální dietu je 780 K! t"dn$, p'íplatek %koly za asistenci letu%ky stojí 3 890 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni&%í dostupnou cenu.�
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t$ do ubytování a zp$t stojí 5 180 K!. Zástupce %koly p'i odle-
tu do Prahy pom#&e student#m s checkinem. P'íplatek za odvoz z leti%t$ od 20.00 do 06.00 a odlet 
od 22.00 do 06.30 hod je 615 K!. P'íplatek %koly za p'edání dít$te s asistenci letu%ky je 3 890 K!.

ÀLPMB��5XJO�&OHMJTI�$FOUSF�	EīÓWF�"MQIB�$PMMFHF�PG�&OHMJTI


Studenti ve spole!enské místnosti a v posilovn$, %kolní kampus, tenisové kurty a %kolní divadlo

Dublin

/FWZVčVKF�TF� U!í se ka&d" v%ední den.
7âVLB� QSPCÓIÈ� Po - So 9.00 - 10.40, 11.00 
-- 12.30 hod.,14.00 -15.40, 16.00 -  17.30 hod., 
aktivity 14.00 - 17.30; 19.30 - 21.30 hod.; ka&dou 
st'edu je celodenní v"let. V ned$li je volno.
;BčÈULZ� Ka&dou ned$li od 2.7. do 16.7.2023. 
Kurz kon!í 30.7.2023. P'íjezd je v ned$li, odjezd 
v ned$li. 

:PVOH�-FBSOFS�,JOHAT�)PTQJUBM� 15 60 minut 2 t"dny + 15 nejvíce 4 - 9

,VS[�UâEOZ � 3 �
:PVOH�-FBSOFS�,JOHAT�)PTQJUBM� 44 620 65 180 84 620

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�OFEďMF�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��

,PMFK�,JOHAT�)PTQJUBM�$PMMFHF, depozit 100 EUR, WiFi zdarma, 4 - 6l#&kové pokoje, plná penze, vlastní koupelna,

ru!níky s sebou, praní za cca 5 EUR 

Pro mladé studenty, kte'í se cht$jí rozmluvit a rozvinout svoji slovní zásobu. V"uka i ubytování probíhají v 

kampusu King‘s Hospital College, v presti&ní internátní st'ední %kole, na p'edm$stí Palmerstown, Dublin.

:PVOH�-FBSOFS�,JOHAT�)PTQJUBM má 15  lekcí angli!tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 15 student# ve v$ku 

10 - 16 let. Kurz zahrnuje bohat" program pro voln" !as.

---
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1. (pan$l%tina .................................................. 20%
2. Ital%tina........................................................ 15%
3. Francouz%tina .............................................. 11%
4. Ture!tina ...................................................... 10%
���èFÝUÓ�TUVEFOUJ............................................. ��

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Nevyu!uje se: 2.1. - 6.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4., 
1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 22.12.2023 - 31.12.2023.
V"uka probíhá: 9.00 - 10.45; 11.00 - 12.55 hod.; 
odpolední v!uka 14.10 - 16.00 hod. probíhá v úter!, 
ve st"edu a ve #tvrtek.
Za!átky: Ka$dé pond%lí, je-li v pond%lí svátek,
za#íná se v úter!.

Cena v K# zahrnuje v!uku, záv%re#n! certifikát, odvoz z leti&t% #i nádra$í v Corku do rodiny (platí pro p"ílet od 9.00 - 22.30 hod.) 
a poji&t%ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
"OHMJčUJOB

Cork
$PSL�OFKQīÈUFMÝUďKÝÓ�JSTLÏ�NďTUP�ÝQJčLPWÈ�ÝLPMB�NBY�����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď 
��MFLDF������NJOVU�čMFO�&"26"-4�B�*"-$���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

*STLP

"$&5�$PSL�nabízí kurzy angli#tiny v Corku od roku 
1975. 'kola má pestrou paletu kurz( a kvalitní me-
zinárodní mix student(. Je #lenem asociací MEI/
RELSA, IALC a FIYTO. "$&5�KF�QSWOÓ� JSTLÈ�ÝLP-
MB�LUFSÈ�[ÓTLBMB�DFSUJmLBDJ�*40����� a navíc je 
i #lenem presti$ní asociace EAQUALS, která sdru-
$uje &koly s vysokou kvalitou v!uky.
'kola sídlí v klidné ulici, ve dvou elegantních bu-
dovách blízko centra. ACET má 24 modern% 
vybaven!ch t"íd, internet zdarma (10 po#íta#(), ob% 
budovy mají WiFi zdarma. 'kola má také kavárnu, 
zahradu, místnost ke sledování videa a studovnu 
vybavenou studijními materiály (pro v&echny úrovn%) 
a poslechov!mi stanicemi.
ACET je skv%le vybavená &kola angli#tiny v Corku 
a nabízí podle INTACTu &pi#kovou kvalitu v!uky 
na jihu Irska.
Cork je druhé nejv%t&í irské m%sto, le$í 250 km ji-
hozápadn% od Dublinu a má 160 000 obyvatel. 
Cork má mezinárodní leti&t% a je ideálním v!chodis-
kem k v!let(m po krásném jihozápadu Irska. M($e-
te se v%novat golfu, jízd% na koni, placht%ní, ryba-
"ení. Cork je pova$ován za hlavní kulturní m%sto Ir-
ska. Má vlastní operu, dv% katedrály a "adu galerií. 
Agentura Condé Nast v roce 2018 ohodnotila Cork 
jako t"etí nejp"átel&t%j&í m%sto na sv%t%. 

ACET organizuje pro své studenty náv&t%vy míst-
ních památek, sportovní akce, p(ldenní a celoden-
ní sobotní v!lety do blízkého okolí. V!lety se platí 
zvlá&), místní akce jsou obvykle zdarma. U student( 
ACET jsou oblíbené diskotéky, ku$elky, chrtí dostihy, 
irské tance, náv&t%vy typick!ch irsk!ch hosp(dek, 
v!let do palírny whisky Jameson Experience v blíz-
kém Midletonu, pozorování velryb, ve#ery s kara-
oke, v!lety do krásné p"írody hrabství Kerry. Cork 
má kvalitní restaurace, kde si m($ete dop"át #ers-
tvé mo"ské ryby a mo"ské plody.

1. 'pan%l&tina ..................................................... 15%
2. Ital&tina ........................................................... 15%
3. Portugal&tina .................................................. 12%
4. Japon&tina ..................................................... 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................... ��

1.  Registra#ní poplatek ú#tovan! &kolou je 60 EUR, QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�KFO�������,č�
2. Ubytovací poplatek ú#tovan! &kolou je 65 EUR, QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�[EBSNB�
3. U#ební materiály stojí 1 300 K#. Speciální dieta v rodin% stojí 1 300 K# t!dn%. 
4. Sezónní p"íplatek za ubytování v rodin% od 20.5. do 1.10.2023 je 1 290 K# t!dn%.

Rádi Vám zajistíme  letenku Praha - Dublin nebo- Cork (s jedním p"estupem)- Praha za nejni$&í dostup-
nou cenu. /ÈWB[OÈ�EPQSBWB��Zajistíme Vám autobusovou jízdenku leti&t% Dublin - Cork - leti&t% Dub-
lin za 880 K#. Autobus jezdí ka$dou hodinu. 0EWP[�[�MFUJÝUď�čJ�OÈESBäÓ�v Corku po p"íletu poskytu-
jí hostitelské rodiny zdarma mezi 9.00 - 22.30 hod., odvoz zp%t na leti&t% individuální. Odvoz do re-
zidence stojí 1 550 K#.

ÀLPMB��"$&5�$PSL

Studenti p"ed &kolou, Opera House, ulice v Corku a most Rory Gallagher

Cork

4UBOEBSE 20 55 minut 1 t!den + 14, obvykle 8 3 - 9

*OUFOTJWF 26 55 minut 1 t!den + 14, obvykle 8 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ������ 18 840 ������ 37 300 ������ 6 150

*OUFOTJWF ������ 22 480 ������ 44 760 ������ 7 380

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�KF�;%"3."��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�4P�EP�4P�OFCP�PE�/F�EP�/F� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, max. 40 minut MHD od &koly, jednol($kov! pokoj, polopenze, plná penze

o víkendu, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t!dn% v cen%
6 220 1 040

��� 3F[JEFODF� 6OJWFSTJUZ� 1MBDF , od 18 let,, 20 min. ch(ze od &koly,

jednol($kov! pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyn%, ob!vák s TV, 

WiFi zdarma, ru#níky s sebou, pra#ka v objektu. 1PV[F�PE������EP�����������
5 180 1 040

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné angli#tiny t!dn%. Budete mít #as i na poznávání Corku.

*OUFOTJWF má 26 lekcí obecné angli#tiny t!dn%, odpolední lekce jsou konverza#ní.

---
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Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
"OHMJčUJOB

#SBZ#SBZ�QPIPEPWÏ�MFUPWJTLP�CMÓ[LP�%VCMJOV�LWBMJUOÓ�ÝLPMB�SPEJOZ�B�BQBSUNÈOZ�
��MFLDF������NJOVU���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

*STLP

ATC Bray organizuje pro studenty odpolední 
a ve!erní aktivity. M%&ete nav$tívit centrum Dublinu, 
National Gallery of Ireland, Guiness Storehouse 
nebo se podívat na Bray Head. Ve!er je na pro-
gramu bowling, promítání film% nebo náv$t#va 
irské hosp%dky. Aktivity jsou za drobn" poplatek. 
O víkendu nabízí ATC placené v"lety do blízkého 
!i vzdálen#j$ího okolí.

1. Portugal$tina .............................................. 21%
2. 'pan#l$tina ................................................ 17%
3. Ital$tina ....................................................... 15%
4. Francouz$tina ............................................  6%
5. Ture!tina .................................................... 6%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�................................................� ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 1 190 K!, ubytovací poplatek ú!t. $kolou je 1 190 K!.
2.  P(íplatek za speciální dietu v rodin# je 780 K! t"dn#.
3.  U!ební materiály a e-learningov" program ke kurz%m stojí 1 940 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni&$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�z leti$t# v Dublinu do ubytování stojí 3 110 K!, odvoz zp#t stojí stejn#. 
Do Bray se snadno dostanete z dublinského leti$t# p(ím"m autobusem za cca 15 EUR.

ÀLPMB��"5$�#SBZ

Pob(e&í v Dublinu, v"uka a studenti ve volném !ase

Bray

"5$�#SBZ nabízí kurzy angli!tiny v Bray od r. 1964 
a má skv#lou pov#st. Je !lenem asociací RELSA, 
ACELS a Quality English. 'kola nabízí vysokou kva-
litu za velmi dobrou cenu.
ATC sídlí v Bray, letovisku s krásnou plá&í, 20 km 
od centra Dublinu. 'kola má vynikající u!itele, 23 
moderních t(íd, po!íta!ovou u!ebnu s 25 po!íta!i a 
WiFi zdarma v celé budov# $koly. M%&ete vyu&ívat 
novou knihovnu (denn# od 14.00 - 17.00 hod.), 
kde jsou p(ítomni i lekto(i, relaxa!ní místnost a 
kant"nu (ledni!ka, mikrovlnka, topinkova!, kávovar 
a filtrovaná voda zdarma). Hostitelské rodiny bydlí 
do 50 minut ch%ze od $koly, studentská rezidence 
je 700 metr% od $koly a apartmány vedle $koly. 
Relaxovat m%&ete na zahrad# $koly nebo v patiu. 
Pokro!ilí studenti mají mo&nost zdarma nav$t#vovat 
jednou t"dn# 60minutov" seminá( zam#(en" na 
obchodní angli!tinu.
#SBZ je malé pohodové  letovisko ji&n# od Dublinu. 
V#t$ina náv$t#vník% má pocit, &e Bray je p(edm#stí 
Dublinu, proto&e do centra Dublinu se dostanete za 
35 minut DARTem (dublinská rychlodráha). Bray má 
32 600 obyvatel a je známé pob(e&ní promenádou  
zakon!enou útesem Bray Head. Mezi památky pat(í 
zejména budova starého soudu, b"valá radnice, 
p(ístav nebo filmové ateliéry Ardmore Studios, kde 
se natá!el film State!né srdce s Melem Gibsonem. 
Studujete v malém letovisku a Dublin máte na dosah.

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6., 
7.8., 30.10., 25.12.2023 - 7.1.2024.
7âVLB�QSPCÓIÈ�
General: 9.00 - 11.00; 11.30 - 13.30 hod.
Intensive:�9.00 - 11.00; 11.30 - 13.30 hod., v úter"
a ve !tvrtek 14.15 - 17.15 hod.
;BčÈULZ� Ka&dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter".

(FOFSBM 20 60 minut 1 t"den + 15 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF 26 60 minut 1 t"den + 15 nejvíce 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 � �� EBMÝÓ�UâEFO
(FOFSBM ������ 20 840 ������ 38 380 ������ 5 410

*OUFOTJWF ������ 27 540 ������ 51 670 ������ 7 630

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�ÞčUPWBOâ�ÝLPMPV�KF�������,č��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�QīFE�
[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V�OFCP�PE�OFEďMF�EP�OFEďMF�

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 50 min. ch%ze od $koly,  WiFi zdarma, praní jednou t"dn#

 jednol%&kov" pokoj, polopenze,sdílená koupelna 6 730 1 040

���"QBSUNÈOZ�"5$, od 18 let, hned vedle $koly, sdílená koupelna a kuchy)ka, 2 - 3lo&nicov" apartmán s ob"vá-

kem, televizí a DVD, bez stravy, WiFi zdarma, pra!ka, ru!níky s sebou, vratn" depozit 50 EUR

dvoul%&kov" pokoj, bez stravy 6 350 1 170

jednol%&kov" pokoj, bez stravy 7 770 1 170

���4UVEFOUTLÈ�SF[JEFODF, od 18 let, 700 metr% od $koly, u pob(e&í, sdílená kuchyn#, vlastní koupelna, 2 ob"vací

pokoje s televizí a DVD, bez stravy, WiFi zdarma, pra!ka, vratn" depozit 50 EUR

dvoul%&kov" pokoj, pouze pro klienty cestující spole!n#, cena za osobu 6 350 1 170

jednol%&kov" pokoj, vlastní koupelna a kuchy)ka, bez stravy 7 770 1 170

(FOFSBM má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 15 student%.

*OUFOTJWF má 26 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 15 student%. 

4UVEFOUJ�WF�WďLV����Bä����MFU�NPIPV�W�PCEPCÓ�[ÈīÓ�Bä�LWďUFO�TUVEPWBU�NBY����UâEOZ�

---
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Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU"OHMJčUJOB

(BMXBZ(BMXBZ� ��� TUVEFOUĜ� WF� UīÓEď� [LVÝFCOÓ� DFOUSVN� QSP� '$&� $"&� �UâEFOOÓ���
LVS[Z�T�'$&�B�$"&���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č��

*STLP

#SJEHF�.JMMT�(BMXBZ�-BOHVBHF�$FOUSF zalo%ili 
v roce 1987 vysoko$kol$tí u!itelé, jde o $kolu rodin-
ného typu s vysok"m akademick"m standardem. 
Bridge Mills je zku$ební centrum pro zkou$ky FCE 
a CAE, má akreditaci EAQUALS, Quality English. 
&kola má studovnu, multimediální u!ebnu, WiFi 
zdarma a jazykovou laborato'. 
Bridge Mills sídlí v památkov# chrán#né, renovované 
budov# starého ml"na z 16. století na 'ece Corrib v 
centru Galway. V budov# je krom# $koly i restaurace 
s v"hledem na 'eku.
(BMXBZ je %ivé, ru$né studentské m#sto na západ-
ním pob'e%í Irska s 80 000 obyvateli. Ka%d" t"den 
se v Galway koná n#jak" festival. Galway má krás-
né historické centrum. ;�(BMXBZ�TF�TOBEOP�EPTUB-

OFUF�EP�OÈSPEOÓIP�QBSLV�$POOFNBSB�B�ISBC-

TUWÓ�.BZP, romantické krajiny protkané jezery, po-
seté mohutn"mi útesy a rozlehl"mi v'esovi$ti. Na-
v$tivte také Aranské ostrovy se záhadnou pevností 
Dun Aengus datovanou do let 800 - 400 p'. n. l. 

Bridge Mills nabízí student(m $irokou paletu 
aktivit pro voln" !as. Ka%dé pond#lí mají studenti 
mo%nost v"b#ru z aktivit, které $kola nabízí - v"lety, 
exkurze, plavba po 'ece, náv$t#vy kulturních pa-
mátek a místních hosp(dek, r(zné kvízy, divadelní 
p'edstavení atd.

1. Portugal$tina .................................................. 34%
2. N#m!ina ........................................................ 21%
3. &pan#l$tina .................................................... 18%
4. Ital$tina ........................................................... 7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................... ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 1 580 K!, ubytovací poplatek ú!tovan" $kolou je 1 580 K!.
2.  U!ební materiály ke kurz(m General a Intensive stojí 1 420 K!.
3. Speciální dieta v rodin# stojí 780 K! t"dn#.
4.  U!ební materiály ke kurz(m Cambridge 20 stojí 2 590 K!.
5.  Zku$ební poplatek za zkou$ku FCE stojí 5 050 K!, za zkou$ku CAE 5 310 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni%$í dostupnou cenu.
%PQSBWB� EP� (BMXBZ� Ka%dou hodinu odjí%dí z leti$t# v Dublinu autobus do Galway, cesta trvá
3 hodiny. Autobusová ízdenka Dublin leti$t# - Galway - Dublin leti$t# stojí 890 K!. Do rodiny byste m#li 
p'ijet nejpozd#ji ve 23.30 hod.

Galway

/FWZVčVKF�TF�  2.1 - 6.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4., 
1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 18.12.2023 - 7.1.2024.
7âVLB�QSPCÓIÈ� General a Cambridge 20: 9.00 
- 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. a na-
víc Út, St a )t 13.30 - 15.00; 15.15 - 16.15 hod.
;BčÈULZ� Ka%dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter".
Cambridge 20: FCE: 6.2. - 3.3., 8.5. - 2.6., 3.7. 
- 27.7., 31.7. - 24.8., 13.11. - 8.12.2023 (zkou$ka 
4.3., 3.6., 27.7., 24.8., 9.12.)
CAE:  13.2. - 10.3., 8.5. - 2.6., 3.7. - 28.7., 31.7. 
- 25.8., 13.11. - 8.12.2023. (zkou$ka 11.3., 3.6., 
28.7., 25.8., 9.12.2023).

ÀLPMB��#SJEHF�.JMMT�(BMXBZ�-BOHVBHF�$FOUSF

Budova $koly, okolí Galway a studentky p'ed vchodem do $koly

(FOFSBM 20 45 minut 2 t"dny + 12, obvykle 8 3 - 9

*OUFOTJWF 30 45 minut 2 t"dny + 12, obvykle 8 3 - 9

$BNCSJEHF����'$& 20 45 minut 4 t"dny 12, obvykle 6 5 - 9

$BNCSJEHF����$"& 20 45 minut 4 t"dny 12, obvykle 6 5 - 9

,VS[�UâEOZ � 3 � 6 �� EBMÝÓ�UâEFO
(FOFSBM ����� 14 320 ������ 28 640 ������ 4 670

*OUFOTJWF ������ 20 980 ������ 41 770 ������ 6 220

$BNCSJEHF����'$& --- --- ������ _ --- ---

$BNCSJEHF����$"& --- --- ������ --- --- ---

6CZUPWBDÓ� QPQMBUFL� KF� �� ���� ,č�� 6CZUPWÈOÓ� KF� PE� TPCPUZ� 	OFEďMF
� QīFE�
[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�	OFEďMF
�QP�KFIP�VLPOčFOÓ�

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 35 minut MHD od $koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma

dvoul(%kov" pokoj, polopenze (pouze pro klienty cestující spole!n#) 5 180 910

jednol(%kov" pokoj, polopenze 5 700 910

���3PEJOB�&YFDVUJWF, do 35 minut MHD od $koly, vlastní koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma

dvoul(%kov" pokoj, polopenze (pouze pro klienty cestující spole!n#) 6 480 910

jednol(%kov" pokoj, polopenze 7 250 910

(FOFSBM má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# max. 12 student(, obvykle 8.

*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# max. 12 student(, obvykle 8.

$BNCSJEHF����'$&�
$"&

má 20 lekcí t"dn# ve skupin# max. 12 student(, p'ipraví Vás na slo%ení 
zkou$ky FCE nebo CAE. Za!átky viz rubrika Za!átky kurz(.

---
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Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
"OHMJčUJOB

%VCMJO���DFOUSVN%VCMJO�DFOUSVN�ÝQJčLPWÈ�ÝLPMB�[LVÝFCOÓ�DFOUSVN�QSP�[LPVÝLZ�*&-54�8J'J�WF�
ÝLPMF�J�W�SPEJOÈDI�[EBSNB���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

*STLP

CES Dublin organizuje náv$t#vy muzeí, galerií 
a Dublinského hradu, plavbu po %ece Liffey a r&zná 
sportovní utkání. Ve v$ední ve!ery organizuje náv$t#-
vy hosp&dek, divadel, ko'sk"ch a chrtích dostih&.  
Víkendové v"lety do okolí Dublinu se platí zvlá$( 
(10 - 50 EUR). Zam#stnanci CES Dublin Vám rádi 
pomohou s naplánováním v"let&. 

1. Ital$tina .......................................................... 23%
2. Ture!tina....................................................... 21%
3. Japon$tina ..................................................... 17%
4. )pan#l$tina ................................................... 14%
5. Arab$tina ....................................................... 7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................... 7%

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou stojí 1 540 K!,  ubytovací poplatek (85 EUR) je zdarma!
2.  P%íplatek za ubytování v rodin# od 19 let v termínu 28.5. - 17.9.2023 je 910 K! t"dn#.
3.  U!ební materiály se platí ve $kole, cca 45 EUR, zku$ební poplatek za zkou$ku IELTS stojí 5 540 K!.
4.  P%íplatek za speciální dietu v hostitelské rodin# je 910 K! t"dn#.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni*$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď v Dublinu do ubytování stojí 1 990 K!. Autobus do centra m#s-
ta stojí cca 10 EUR, taxi cca 25 - 40 EUR. Pro apartmán Crestfield/Auburn House je odvoz povinn",.

ÀLPMB��$&4�%VCMJO

Studenti p%i v"uce a The Temple Bar

Dublin

$&4�%VCMJO vznikla roku 1979 a získala si skv#lou 
pov#st. Je !lenem irsk"ch asociací MEI a FIYTO a 
je !lenem presti*ních asociací IALC a EAQUALS, 
které sdru*ují $koly s vysokou úrovní v"uky. 
$&4�%VCMJO�KF�BLSFEJUPWBOâN�[LVÝFCOÓN�DFOU�
SFN�QSP�[LPVÝLZ�$BNCSJEHF�B�*&-54� )kola má 
kvalitní mezinárodní mix student&, WiFi je zdarma.
P%átelské hostitelské rodiny, kvalitní v"uka a indi-
viduální pé!e zaru!ují, *e se Vám nebude chtít  
z Irska dom&.
CES Dublin sídlí v centru m#sta, nedaleko slavné 
Trinity College, turistické !tvrti Temple Bar a Dub-
linského hradu. CES má celkem 24 t%íd, klubovnu, 
poslechové centrum a multimediální studovnu. Kou-
sek od $koly je informa!ní st%edisko, v$ude kolem 
jsou obchody a restaurace.
%VCMJO je moderní velkom#sto, má více obyvatel 
ne* Praha. V#kov" pr&m#r obyvatel Dublinu je vel-
mi nízk", m#sto je plné mlad"ch lidí. Mezi domi-
nanty m#sta pat%í katedrála Christ Church, Dublin-
sk" hrad a Trinity College - nejstar$í irská univerzi-
ta. Nezapome'te nav$tívit National Museum of Ire-
land, National Gallery of Ireland, Guinness Store-
house a palírny whiskey Jameson a Teeling a park 
St. Stephen‘s Green nedaleko $koly CES.

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4., 1.5., 
5.6., 7.8., 30.10., 25.12.2023 - 2.1.2024.
7âVLB�QSPCÓIÈ�
Standard a Full Time IELTS: Po - Pá 9.00 - 13.00 hod.
Intensive a Part Time IELTS: Po - Pá 9.00 - 13.00 
hod.; Út - +t 14.00 - 16.00 hod. 
;BčÈULZ� Ka*dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter". Zkou$ka IELTS je písemná i na po-
!íta!i a termínov# je n#kolikrát do m#síce.

4UBOEBSE 20 55 minut 2 t"dny + 14, obvykle 12 3 - 9

*OUFOTJWF 26 55 minut 2 t"dny + 14, obvykle 12 3 - 9

'VMM�5JNF�*&-54 20 55 minut 2 t"dny + 14, obvykle 12 5 - 9

1BSU�5JNF�*&-54 20+6 55 minut 2 t"dny + 14, obvykle 12 5 - 9

,VS[�UâEOZ � 3 � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ������ 16 360 ������ 31 420 ������ 5 170

*OUFOTJWF ������ 21 840 ������ 42 870 ������ 7 080

'VMM�5JNF�*&-54 ������ 16 360 ������ 31 420 ������ 5 170

1BSU�5JNF�*&-54 ������ 21 840 ������ 42 870 ������ 7 080

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�	���&63
�KF�[EBSNB��6CZUPWÈOÓ�W�SPEJOď�KF�PE�4P�EP�4P�
OFCP�PE�/F�EP�/F��6CZUPWÈOÓ�W�BQBSUNÈOFDI�LPOčÓ�W�TPCPUV�OPD�OBWÓD�OFM[F��

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, od 19 let, 45 minut MHD od $koly, jednol&*kov" pokoj, polopenze, plná 

penze o víkendu, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma.
6 600 960

���3PEJOB, od 16 do 18 let, 30 - 40 minut MHD od $koly, jednol&*kov" a* dvoul&*-

kov" pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma.

+FEOPM�QPLPK�OFOÓ�NPäOâ�QSP�TUVEFOUZ�NMBEÝÓ����MFU�W�UFSNÓOV�������������������
6 600 960

���"QBSUNÈOZ�$SFTUmFME�"VCVSO�)PVTF, od 18 let, 25 min. MHD od $koly, vratn"
depozit 250 EUR, WiFi zdarma, check-in od 14.00 hod., jednol&*kov" pokoj, bez stravy, 
vlastní koupelna, sdílená kuchyn#, praní za poplatek 6 EUR

7 120 nelze

���3F[JEFODF�-*7�)FZEBZ, od 18 let, 15 min. ch&ze od $koly, WiFi zdarma, jed-
nol&*kov" pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyn#, vratn" depozit 100 
EUR

10 230 1 460

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student&.

*OUFOTJWF má 26 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student&.

'VMM�5JNF�*&-54 má 20 lekcí zam#%en"ch na zkou$ku IELTS t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student&.

1BSU�5JNF�*&-54 má 20 lekcí obecné angli!tiny a 6 lekcí zam#%en"ch na p%ípravu ke zkou$ce 
IELTS t"dn#  ve skupin# nejvíce 14 student&. Zkou$ka IELTS je zpravidla v sobotu.

---
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Nevyu!uje se: 2.1., 6.2, 17.3., 10.4., 1.5., 5.6., 
7.8., 30.10., 18.12. - 31.12.2023.
V"uka probíhá: 8.40 - 10.40; 11.00 - 13.00 hod.; 
odpolední v!uka 14.00 - 16.00 hod.
Za!átky: Ka"dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za$íná se v úter!.
Accelerated Cambridge Exam FCE: 13.2. - 10.3., 
8.5. - 2.6., 3.7. - 26.7., 31.7. - 23.8. a 13.11. - 
8.12.2023. 
Zkou%ky FCE: 10.3., 3.6., 27.7., 24.8., 9.12.2023.
Accelerated Cambridge Exam CAE: 13.2. - 10.3., 
15.5. - 9.6., 3.7. - 27.7., 31.7. - 24.8., 13.11. - 
8.12.2023. 
Zkou%ky CAE: 11.3., 7.6., 28.7., 25.8. a 19.12.2023.

Cena v K$ zahrnuje v!uku, p&ístup do CEC E-learning, záv#re$n! certifikát a poji%t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU�	���MFU

QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
"OHMJčUJOB

Cork
$PSL�OFKQīÈUFMÝUďKÝÓ�JSTLÏ�NďTUP�OFKWÓDF����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď����NJOVUPWÏ�MFLDF 
SPEJOZ�B�SF[JEFODF��UâEFOOÓ�LVS[Z�T�'$&�$"&���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

Irsko

$PSL�&OHMJTI�$PMMFHF má 3 renovované budovy 
v centru m#sta. 'kola má celkem 30 t&íd, po$íta$o-
vou u$ebnu s 10 po$íta$i, spole$enskou místnost, 
studovnu, knihovnu a WiFi zdarma. 'kola nabízí 
student(m 2x t!dn# zdarma odpolední lekce gra-
matiky, v!slovnosti nebo irsk!ch reálií. Také m("e-
te vyu"ít Jobs Club, kde Vám poradí s Va%ím CV a 
p&ipraví na pracovní pohovor.
Cork je druhé nejv#t%í irské m#sto, le"í 250 km ji"n# 
od Dublinu a má 160 000 obyvatel. Cork má mezi-
národní leti%t# a je ideálním v!chodiskem k v!let(m 
po krásném jihov!chod#, kter! má nejvíce slunn!ch 
dn( v Irsku. M("ete se v#novat golfu, jízd# na koni, 
placht#ní, ryba&ení. Cork je pova"ován za hlavní 
kulturní m#sto Irska. Má operu, dv# katedrály a &adu 
galerií. Agentura Condé Nast v roce 2018 ohod-
notila Cork jako t&etí nejp&átel%t#j%í m#sto na sv#t#. 

CEC organizuje pro své studenty náv%t#vy místních 
památek, sportovní akce, p(ldenní a celodenní so-
botní v!lety do blízkého okolí. V!lety se platí zvlá%), 
místní akce jsou obvykle zdarma. M("ete se t#%it na 
procházku m#stem, náv%t#vy galerií a muzeí. Ve$er 
nav%tívíte bowling, tradi$ní irské puby $i kino. Ce-
lodenní v!lety Vás zavedou do národního parku 
Killarney, hrad Bunratty, útesy Moher, hrad Cashel 
a m#ste$ka Mitchelstown. Placené aktivity a v!lety 
stojí cca 5 - 25 EUR.

1. Portugal%tina .............................................. 18%
2. 'pan#l%tina ................................................ 15%
3. Francouz%tina ............................................ 13%
4. Ital%tina ....................................................... 9%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  Registra$ní poplatek ú$tovan! %kolou stojí 1 450 K$, ubytovací poplatek 1 140 K$. 
2. U$ební materiály stojí 1 680 K$.
3.  P&íplatek za ubytování v rodin# od 25.6. do 2.9.2023 je 1 030 K$ t!dn#. Dieta stojí 790 K$ t!dn#.
4.  Poplatek za zkou%ku FCE je 5 180 K$, za zkou%ku CAE je 5 440 K$.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha nebo Praha - Cork - Praha (s p&estupem) za nejni"%í 
dostupnou cenu.
/ÈWB[OÈ�EPQSBWB��Zajistíme Vám autobusovou jízdenku leti%t# Dublin - Cork - leti%t# Dublin za 880 K$.
Autobus jezdí ka"dou hodinu. 'kola Vám jízdenku do Corku proplatí.
0EWP[�[�MFUJÝUď�v Corku do hostitelské rodiny je zdarma. Odvoz do rezidence/apartmánu stojí 1 550 K$.

ÀLPMB��$PSL�&OHMJTI�$PMMFHF

Studenti p&ed budovou %koly a na v!let#

Cork

(FOFSBM�&OHMJTI 20 60 minut 1 t!den + 12, obvykle 8 3 - 9

*OUFOTJWF�&OHMJTI 20+6 60 minut 1 t!den + 12, 10 odpol. 3 - 9

#VTJOFTT�&OHMJTI 20 60 minut 1 t!den + 10, obvykle 8 6 - 9

"DDFMFSBUFE�$BNCSJEHF�&YBN 20 60 minut 4 t!dny 12, obvykle 10 6 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
(FOFSBM�&OHMJTI ������ 20 730 ������ 35 770 ������ 5 330

*OUFOTJWF�&OHMJTI ������ 25 630 ������ 45 450 ������ 6 960

#VTJOFTT�&OHMJTI ������ 20 730 ������ 40 980 ������ 6 830

"DDFMFSBUFE�$BNC��&YBN --- --- ������ --- --- ---

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�OFEďMF�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od %koly, WiFi zdarma, praní 1x t!dn# zdarma 

jednol("kov! pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, sdílená koupelna 6 220 1 040

jednol("kov! pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, vlastní koupelna 7 510 1 040

���"QBSUNÈO�4FMG�$BUFSJOH, od 18 let, cca 15 minut ch(ze od %koly, bez stravy, sdílená kuchyn#, 5 - 6 pokoj( v 

apartmánu, WiFi zdarma, praní za p&íplatek cca 10 EUR, povle$ení poskytnuto, ru$níky s sebou

jednol("kov! pokoj, sdílená koupelna, dostupné �������������B������������������� 6 220 1 040

jednol("kov! pokoj, vlastní koupelna, dostupné �������������B������������������� 7 120 1 300

���3F[JEFODF�6OJWFSTJUZ�"QBSUNFOUT, od 18 let, cca 30 minut ch(ze od %koly, bez stravy, sdílená kuchyn#, 

4 - 6 pokoj( v apartmánu, WiFi zdarma, praní za p&íplatek cca 10 EUR, povle$ení poskytnuto, ru$níky s sebou

jednol("kov! pokoj, sdílená koupelna, EPTUVQOÏ������������������ 5 570 1 040

jednol("kov! pokoj, vlastní koupelna, EPTUVQOÏ������������������ 6 480 1 040

(FOFSBM�&OHMJTI má 20 lekcí obecné angli$tiny t!dn# ve skupin# max. 12 student(.

*OUFOTJWF�&OHMJTI má 20 lekcí obecné angli$tiny t!dn# ve skupin# max. 12 student( a 6 lekcí za-

m#&en!ch na $tení, psaní, poslech a konverzaci ve skupin# max. 10 student(.

#VTJOFTT�&OHMJTI má 20 lekcí obchodní angli$tiny t!dn# ve skupin# max. 10 student( od 20 let.

"DDFMFSBUFE
$BNCSJEHF�&YBN

má 20 lekcí zam#&en!ch na p&ípravu ke zkou%kám FCE nebo CAE t!dn# ve 

skupin# max. 12 student(, trvá 4 t!dny a za$íná v pevn# stanovené termíny.

---
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Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU"OHMJčUJOB

%VCMJO%VCMJO� LVS[Z� BOHMJčUJOZ� QSP� TUVEFOUZ� TUBSÝÓ� ��� MFU� PCFDOÈ� B� PCDIPEOÓ�
BOHMJčUJOB�SPEJOZ�SF[JEFODF���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č���UâEOZ�PE��������,č�

*STLP

---

%koly &VSPQFBO� $FOUSF� 	&$
 jsou známé vyso-

kou kvalitou v"uky, zázemí i ubytování. Mají 28 let 

tradice, u!itelé jsou kvalifikovaní a zku$ení. EC má 

skv#le vybavené $koly v Anglii, v Irsku, na Malt#, 

v USA, v Kanad# a v Jihoafrické republice. 

&$�����%VCMJO�vznikla roku 2017, sídlí na ji&ním 

okraji centra, nedaleko parku St. Stephen Green. 

%kola má 9 modern# za'ízen"ch t'íd, WiFi zdarma, 

knihovnu, u!ebnu pro samostudium, 15 po!íta!(. Je 

jedinou $kolou v Dublinu, která se orientuje na kli-

enty ve v#ku 30 let a více.

%VCMJO je hlavní a nejv#t$í irské m#sto. Má cca 1,3 

milionu obyvatel, je to velmi &ivé, pohodové m#sto. 

Nav$tivte Dublinsk" hrad, pivovar Guinness, Trini-

ty College a pokud Vás baví literatura, m(&ete se 

vydat po stopách Jamese Joyce, Jonathana Swifta, 

Brama Stokera nebo Oscara Wildea. Dublin má 

spoustu klub(, ru$n" no!ní &ivot, galerie, nákupní 

centra. Ur!it# se zde nebudete nudit!

EC 30+ Dublin nabízí sv"m student(m $irokou $ká-

lu aktivit a v"let( pro voln" !as, které jsou zam#'e-

ny pro tuto v#kovou kategorii.

Klienti mohou zdarma nav$t#vovat workshopy, kde 

se nau!í jak napsat pracovní &ivotopis, na procvi!o-

vání v"slovnosti a kni&ní klub. Mezi oblíbené aktivi-

ty pat'í náv$t#vy hosp(dek s tradi!ní irskou hudbou, 

prohlídka Dublinu a celodenní víkendové v"lety.

1. Ture!tina......................................................... 18%

2. Portugal$tina .................................................. 12%

3. Korej$tina ....................................................... 10%

4. Thaj$tina ......................................................... 10%

5. Japon$tina ...................................................... 8%

èFÝUÓ�TUVEFOUJ�..................................................... ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 1 090 K!, ubytovací poplatek je 1 090 K!.
2.  P'íplatek ke v$em kurz(m v délce od 1 do 11 t"dn( v termínu 12.6. - 8.9.2023 je 650 K! t"dn#.
3.  P'íplatek za speciální dietu je 1 170 K! t"dn#. U!ební materiály  stojí 180 K! t"dn#, max. 1 450 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni&$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t# Dublin do ubytování stojí 3 110 K!. Odvoz zp#t stojí stejn#.
Individuální taxi stojí cca 25 - 35 EUR za jednu cestu.

ÀLPMB��&$�����%VCMJO

Budova $koly EC 30+ Dublin a studenti $koly p'i aktivitách

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6., 

7.8., 30.10., 25.12., 26.12.2023.

7âVLB�QSPCÓIÈ� General: 9.00 - 10.30; 10.45 - 

12.15 hod. nebo 14.45 - 16.15 a 16.30 - 18.00 

hod. Dopolední a odpolední v"uka se ka&d" den 

st'ídá. Odpolední v"uka u kurzu Intensive, English 

for Work probíhá 13.00 - 14.30 hod. 

;BčÈULZ� Ka&dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,

za!íná se v úter".

(FOFSBM 20 45 minut 1 t"den + 15 nejvíce, obvykle 10 3 - 9

*OUFOTJWF 30 45 minut 1 t"den + 15 nejvíce, obvykle 10 3 - 9

&OHMJTI�GPS�8PSL 20+10 45 minut 1 - 12 t"dn( 15 nejvíce, obvykle 10 5 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
(FOFSBM ������ 21 970 ������ 42 420 ������ 6 750

*OUFOTJWF ������ 25 490 ������ 49 470 ������ 7 780

&OHMJTI�GPS�8PSL ������ 25 490 ������ 49 470 ������ ---

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�KF�������,č��6CZUPWÈOÓ�PE�TPCPUZ�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��

5ZQ�VCZUPWÈOÓ 4F[ØOB�" 4F[ØOB�#

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB�4UBOEBSE, do 60 minut jízdy MHD od $koly, sdílená koupelna, WiFi a praní zdarma

jednol(&kov" pokoj, snídan# 6 480 1 040 7 120 1 170

jednol(&kov" pokoj, polopenze 6 860 1 170 7 640 1 300

���3PEJOB�$PNGPSU, do 60 minut jízdy MHD od $koly, vlastní koupelna, WiFi a praní zdarma

jednol(&kov" pokoj, snídan# 7 120 1 170 7 640 1 300

jednol(&kov" pokoj, polopenze 7 640 1 300 8 030 1 420

���3F[JEFODF�$PNGPSU�-*7�%VCMJO, cca 30 minut MHD od 

$koly, vlastní koupelna, sdílená kuchyn#, jednol(&kov" po-

koj, bez stravy, WiFi zdarma, praní za poplatek cca 6 EUR

9 580 1 550 10 230 1 680

4F[ØOB�"������������������������B��������������������������TF[ØOB�#�������������������

(FOFSBM má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 15, obvykle 10 student(.

*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 15, obvykle 10 student(.

&OHMJTI�GPS�8PSL má 20 lekcí obecné a 10 lekcí obchodní angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 15 student(.
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Dublin
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Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU"OHMJčUJOB

(BMXBZ(BMXBZ�LSÈTOÏ�[ÈQBEOÓ�*STLP�ÝQJčLPWÈ�ÝLPMB��UâEFOOÓ�MFUOÓ�LVS[Z�TF�[LPVÝ-

LPV�'$&�$"&���UâEOZ�LVS[V�PCFDOÏ�"+�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

*STLP

Kurzy angli!tiny v Galway nabízí $kola (BMXBZ�$VM-
UVSBM�*OTUJUVUF�	($*
 od r. 1989, má certifikaci ISO 
9001, je !lenem asociací MEI a IALC. GCI má pestrou 
paletu kurz%, kvalitní mix student%, v"borné u!itele 
a p&átelské rodiny. 'kola je akreditovan"m centrem 
pro zkou$ky typu Cambridge!
GCI sídlí v Galway, v reziden!ní !tvrti Salthill, 
kousek od mo&e, má 16 t&íd, studovnu, knihovnu, 
kavárnu s terasou, parkovi$t#, WiFi zdarma. 
(BMXBZ je (ivé, ru$né studentské m#sto na zá-
padním pob&e(í Irska s 80 000 obyvateli. Ka(d"  
t"den se tu koná n#jak" festival. Galway má 3 kina, 
v !ervenci zde probíhá Galway Film Fleadh, nejv#t$í 
filmov" irsk" festival. Rekrea!ní centrum Leisureland 
má 25 metrov" kryt" bazén a fitness.
Z Galway se snadno dostanete do národního parku 
Connemara a hrabství Mayo, romantické krajiny 
protkané jezery, s mohutn"mi útesy a rozlehl"mi 
v&esovi$ti. Nav$tivte Aranské ostrovy se záhadnou 
pevností Dun Aengus datovanou 800 - 400 p&. n. l. 

Galway Cultural Institute organizuje &adu aktivit:  
náv$t#vy kin, divadel, tradi!ních hosp%dek s irskou 
lidovou hudbou a tancem. Místní akce jsou obvykle 
zdarma, v"lety mimo Galway se platí zvlá$).

1. N#m!ina .................................................... 18%
2. Francouz$tina ............................................ 18%
3. Portugal$tina .............................................. 17%
4. 'pan#l$tina ................................................ 15%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou stojí 970 K!, , ubytovací poplatek (75 EUR) je zdarma.
2.  P&íplatek za ubytování v docházkové vzdálenosti od $koly (cca 25 min.) je 1 040 K! t"dn#.
3.  P&íplatek ke kurz%m Intensive a Super Intensive od 5.6. - 15.9.2023 je 650 K! t"dn#.
4.  P&íplatek za speciální dietu v rodin# je 1 040 K! t"dn#, Zkou$ka FCE i CAE stojí 5 050 K!.
5.  U!ební materiály ke kurz%m Intensive stojí 1 940 K!, ke kurzu Exam Preparation stojí 2 980 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni($í dostupnou cenu.
%PQSBWB�[�MFUJÝUď�W�%VCMJOV�EP�(BMXBZ� ka(dou hodinu odjí(dí z leti$t# v Dublinu autobus do Galway, 
cesta trvá cca 3 hod. Jízdenka leti$t# Dublin - Galway - leti$t# Dublin stojí 830 K!.

Galway

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6., 
7.8., 30.10., 18.12.2023 - 2.1.2024.
7âVLB�QSPCÓIÈ���Zimní rozvrh: 9.00 - 10.30; 11.00 
- 12.30; 13.30 - 15.00 hod.
Letní dop. rozvrh: 8.30 - 10.00;10.30 - 12.00 hod.
Letní odp. rozvrh: 14.45 - 16.15; 16.30 - 18.00 hod.
Konkrétní rozvrh dostanete první den kurzu.
Dopolední a odpolední v"uka se pravideln# st&ídá!
;BčÈULZ� Ka(dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter".
Exam Preparation 30+4, 4 t"dny: 
FCE, CAE: 3.7. - 28.7.2023, 31.7. - 25.8.2023, 
zkou$ky FCE se konají 28.7. a 25.8., zkou$ky CAE 
se konají 27.7. a 24.8.2023
Exam Preparation 30, 6 t"dn%: 
FCE: 23.1. - 3.3., 24.4. - 2.6., 31.10. - 8.12.2023, 
zkou$ky FCE se konají 4.3., 3.6.,  9.12.2023.
CAE: 30.1. - 10.3., 24.4. - 2.6., 31.10. - 8.12.2023, 
zkou$ky CAE se konají 11.3., 3.6., 9.12.2023.
Exam Preparation 20, 12 t"dn%:
FCE: 13.3. - 2.6., 18.9. - 8.12.2023, zkou$ky FCE 
se konají 3.6. a 9.12.2023.
CAE: 13.3. - 2.6., 18.9. - 8.12.2023, zkou$kyCAE 
se konají 3.6. a 9.12.2023.

ÀLPMB��(BMXBZ�$VMUVSBM�*OTUJUVUF�	($*


*OUFOTJWF 20 45 minut 1 t"den + 14 nejvíce 2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF 30 45 minut 1 t"den + 14 nejvíce 2 - 9

&YBN�1SFQBSBUJPO����� 30 45 minut 4 t"dny 14 nejvíce 5 - 9

&YBN�1SFQBSBUJPO��� 30 45 minut 6 t"dn% 14 nejvíce 5 - 9

&YBN�1SFQBSBUJPO��� 20 45 minut 12 t"dn% 14 nejvíce 5 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������ 17 710 ������ 34 990 ������ 5 470

4VQFS�*OUFOTJWF ������ 22 480 ������ 44 520 ������ 7 050

&YBN�1SFQBSBUJPO����� --- --- ������ --- --- ---

&YBN�1SFQBSBUJPO��� --- --- --- ������ --- ---

&YBN�1SFQBSBUJPO��� --- --- --- --- ������ ---

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�	OFEďMF
�EP�TPCPUZ�	OFEďMF
�W�SPEJOÈDI�B�PE�TPCPUZ�EP�TPCPUZ�W�BQBSUNÈOFDI�

4F[ØOB�" 4F[ØOB�#

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 60 min. ch%ze nebo 40 min. MHD od $koly, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma, sdílená koupelna

jednol%(kov" pokoj, polopenze 6 420 1 300 7 200 1 300

���3PEJOB�&YFDVUJWF, cca 60 min. ch%ze nebo 40 min. MHD, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma, vlastní koupelna

jednol%(kov" pokoj, polopenze 8 030 1 300 8 810 1 300

���"QBSUNÈO, 15 min. busem od $koly, WiFi zdarma, pra!ka v objektu, spole!ná kuchy*, ob"vák, bez stravy, 

vratn" depozit 150 EUR. Noc navíc nelze.

jednol%(kov" pokoj, sdílená koupelna 6 730 --- 7 900 ---

jednol%(kov" pokoj, vlastní koupelna 7 510 --- 8 680 ---

4F[ØOB�"�KF�������������B���������������������TF[ØOB�#�KF������������������

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# max. 12 (14) student%.

4VQFS�*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# max. 12 (14) student%.

&YBN�1SFQBSBUJPO����� má 30 lekcí p&ípravy na zkou$ky FCE, CAE t"dn# ve t&íd# 14 student% a 4 lekce 
samostudia t"dn#. Kurz trvá 4 t"dny, probíhá v lét#.

&YBN�1SFQSBUJPO��� má 30 lekcí  p&ípravy na zkou$ky FCE, CAE t"dn# ve t&íd# 14 student%, trvá 6 
t"dn% a probíhá 3 x ro!n# v p&esn"ch termínech.

&YBN�1SFQBSBUJPO��� má 20 lekcí  p&ípravy na zkou$ky FCE, CAE t"dn# ve t&íd# 14 student%, trvá 12 
t"dn% a probíhá 2 x ro!n# v p&esn"ch termínech.

---
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1 lekce
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v t"dnech

Po!et student% ve t&íd# Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�

Budova $koly Galway Cultural Institute, v"uka a studenti na v"let#

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU"OHMJčUJOB

%VCMJO���DFOUSVN%VCMJO�DFOUSVN�ÝLPMB�T�EMPVIPV�USBEJDÓ�MFUOÓ��UâEFOOÓ�LVS[Z�T�'$&�$"&�SPEJOZ�
B�SF[JEFODF�CMÓ[LP�ÝLPMZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

*STLP

Horner School organizuje náv$t#vy muzeí, galerií 
a Dublinského hradu, plavbu po %ece Liffey a r&zná 
sportovní utkání. Ve v$ední ve!ery organizuje náv$t#-
vy hosp&dek, divadel, ko'sk"ch a chrtích dostih&.  
Víkendové v"lety do okolí Dublinu (Belfast, Giants 
Causeway, Glendalough, Kilkenny City) se platí 
zvlá$( (7 - 40 EUR). Zam#stnanci $koly Vám rádi 
pomohou s naplánováním v"let&. 

1. Portugal$tina................................................ 13%
2. Ital$tina ......................................................... 11%
3. )pan#l$tina .................................................. 10%
4. N#m!ina ...................................................... 10%
5. Francouz$tina ............................................... 9%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................. �%

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 1 850 K!. U!ební materiály stojí 1 170 K!. 
2.  Ubytovací poplatek ú!tovan" $kolou je 1 850 K!.
3.  P%íplatek ke kurz&m v období 5.6. - 29.9.2023 je 900 K! t"dn#. 
4.  P%íplatek za ubytování v rodin# v termínu od 3.6. do 30.9.2023 je 390  K! t"dn#.
5.  Zku$ební poplatek za zkou$ku FCE, CAE stojí  5 830 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni*$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď v Dublinu stojí 2 590 K!. Autobus do centra m#sta stojí cca 10 
EUR, taxi cca 35 - 50 EUR. 

ÀLPMB��)PSOFS�4DIPPM�PG�&OHMJTI

Budova $koly a The Temple Bar

Dublin

)PSOFS�4DIPPM�PG�&OHMJTI vznikla v r. 1993 a zís-
kala si skv#lou pov#st. Je !lenem irsk"ch asociací 
MEI a FIYTO a je !lenem presti*ních asociací IALC 
a EAQUALS, které sdru*ují $koly s vysokou úrovní 
v"uky. Horner School KF�BLSFEJUPWBOâN�[LVÝFC�
OÓN�DFOUSFN�QSP�[LPVÝLZ�$BNCSJEHF� )kola má 
kvalitní mezinárodní mix student&, WiFi je zdarma.
P%átelské hostitelské rodiny, rezidence v docház-
kové vzdálenosti od $koly, kvalitní v"uka a indi-
viduální pé!e zaru!ují, *e se Vám nebude chtít  
z Irska dom&.
)kola sídlí v centru m#sta, necel" kilometr od parku 
St. Stephens Green, Trinity College a Národního 
muzea. )kola má celkem 17 t%íd, knihovnu, kavárnu, 
zahradu, v$ude kolem jsou obchody a restaurace.
%VCMJO je moderní velkom#sto, má více obyvatel 
ne* Praha. V#kov" pr&m#r obyvatel Dublinu je velmi 
nízk", m#sto je plné mlad"ch lidí. Mezi dominanty 
m#sta pat%í katedrála Christ Church, Dublinsk" hrad 
a Trinity College - nejstar$í irská univerzita. Neza-
pome'te nav$tívit National Museum of Ireland, 
National Gallery of Ireland, Guinness Storehouse 
a palírny whiskey Jameson a Teeling a park St. 
Stephen‘s Green.

/FWZVčVKF�TF� 2.1. - 6.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4.,  
1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 18.12.2023 - 5.1.2024.
7âVLB�QSPCÓIÈ�
Standard: Po - Pá 9.30 - 13.10 hod.
S.+Fluency, S.+Business, Cambridge P.: Po - Pá 
9.30 - 13.10 hod.; 2x 14.00 - 16.45 hod. 
Semi Intensive: Po - Pá 9.30 - 13.10 hod.; Pá:14.00 
- 15.40 hod. 
;BčÈULZ� Ka*dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter". 
Cambridge: 4 t"dny FCE:  22.5., 3.7., 31.7.2023 
(Zk. 17.6., 27.7., 24.8.); 4 t"dny CAE: 22.5., 3.7., 
31.7.2023 (Zk.17.6., 28.7., 25.8.) 
8 t"dn& FCE, CAE: 16.1., 20.3.2023 (Zk. 
10.3.,11.3., 11.5., 13.5.)
12 t"dn& FCE, CAE: 18.9.2023 (Zk.9.12.)

4UBOEBSE 20 50 minut 1 t"den + 14, obvykle 10 3 - 9

4UBOEBSE���'MVFODZ 20+6 50 minut 1 t"den + 14, obvykle 10 3 - 9

4UBOEBSE���#VTJOFTT 20+6 50 minut 1 - 23 t"dn& 14, obvykle 10 5 - 9

$BNCSJEHF�1SFQBSBUJPO 20+6 50 minut 4, 8, 12 t"dn& 14, obvykle 10 6 - 9

4FNJ�*OUFOTJWF 20+2 50 minut 1 t"den + 14, obvykle 10, 1 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ������ 18 370 ������ 46 740 ��������  5 290

4UBOEBSE���'MVFODZ ������ 22 750 ������ 58 680 ��������  6 840

4UBOEBSE���#VTJOFTT ������ 22 750 ������ 58 680 ��������  6 840

$BNCSJEHF�1SFQ� ���  -- ������ 60 960 �������� -- 

4FNJ�*OUFOTJWF ������ 29 150 ������ 76 690 �������  9 580

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�ÞčUPWBOâ�ÝLPMPV�KF�������,č��
6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�	OFEďMF
�EP�TPCPUZ�	OFEďMF
� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, 40 minut MHD od $koly, jednol&*kov" pokoj, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma.

jednol&*kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze, plná penze o víkendu 6 090  910

jednol&*kov" pokoj, vlastní koupelna, polopenze, plná penze o víkendu 7 510  910

���3F[JEFODF�)PSOFS�$JUZ, 5 minut ch&ze od $koly, 1l&*kov" pokoj, bez stravy,  

vlastní koupelna, sdíl. kuchyn#, WiFi zdarma, praní 6 EUR, ru!níky  vlastní, vratn" 

depozit 300 EUR, poplatek za slu*by 10 EUR t"dn#

8 290 1 190

���3F[JEFODF�)FZEBZ�$JUZ, cca 25 minut ch&ze od $koly, 1l&*kov" pokoj, bez stravy, vlastní

koupelna, sdíl. kuchyn#, WiFi zdarma, praní 6 EUR , vratn" depozit 100 EUR, povle!ení 55 EUR 
9 020 1 300

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student&.

4UBOEBSE��
��'MVFODZ

má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student& a 6 lekcí 
t"dn# konverzace a poslechu ve t%íd# nejvíce 14 student&.

4UBOEBSE��
��#VTJOFTT

má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student& a 6 lekcí 
obchodní angli!tiny t"dn# ve t%íd# nejvíce 14 student&.

$BNCSJEHF��
1SFQBSBUJPO

má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student& a 6 lekcí 
p%ípravy na slo*ení zkou$ky FCE nebo CAE t"dn# ve t%íd# nejvíce 14 student&.

4FNJ�*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné angli!tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 14 student& a 2 indivi-
duální lekce t"dn#.

---
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Po!et lekcí 
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Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t"dnech

Po!et student& ve t%íd# Jaz. úrove' 1õ&)-&%�,63;ù�

$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Nevyu!uje se: 2.1. - 6.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 
5.6., 7.8., 30.10., 18.12.2023 - 5.1.2024.
V"uka probíhá: Standard: Po - Pá 9.00 - 10.30; 
11.00 - 12.30 hod. Intensive: jako Standard a na-
víc 3x t!dn" 1,5 hod. odpoledne. Intensive+: jako 
Standard a navíc 5x t!dn" 1,5 hod. odpoledne.
Za!átky: Ka#dé pond"lí, je-li v pond"lí svátek,
za$íná se v úter!.

Cena v K$ zahrnuje v!uku, zap%j$ení u$ebních materiál%, záv"re$n! certifikát a poji&t"ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
"OHMJčUJOB

-JNFSJDL-JNFSJDL�LWBMJUOÓ�SPEJOOÈ�ÝLPMB�JOUFO[JWOÓ�WâVLB�OÈEIFSOÏ�[ÈQBEOÓ�*STLP 
SPEJOZ�OFCP�BQBSUNÈO���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

*STLP

-JNFSJDL�-BOHVBHF�$FOUSF nabízí kurzy angli$ti-
ny v Limericku od r. 1996, je uznána irsk!m minis-
terstvem &kolství, je $lenem asociace MEI (nejlep&í 
&koly nabízející kurzy angli$tiny v Irsku).
Limerick Language Centre sídlí 3 minuty ch%ze od 
centra Limericku v budov" postavené v georgián-
ském stylu. Má 9 vybaven!ch t'íd, spole$enskou 
místnost, pln" za'ízenou kuchy(ku a po$íta$o-
vou u$ebnu, WiFi zdarma. )kola má kapacitu  
75 student%. V&ichni u$itelé mají nejmén" t'íletou 
praxi a nále#itou kvalifikaci. Limerick Language Cen-
tre má rodinnou, pohodovou atmosféru.
-JNFSJDL je p'átelské, pohodové univerzitní m"sto 
s 90 000 obyvateli, le#í na západ" Irska v hrab-
ství Limerick, blízko leti&t" Shannon. Krom" univerzi-
ty a p'ístavu proslul Limerick jako „irské hlavní m"s-
to sportu“. Je pln! t"locvi$en a fitness klub%, ur$it" 
se budete moci v"novat oblíbenému sportu. Lime-
rick si za sídlo svého nejv"t&ího závodu mimo USA 
vybrala po$íta$ová spole$nost DELL. 

Limerick má 2 multiplexy, studenti mohou nav&t"vo-
vat kryt! bazén a saunu místního $ty'hv"zdi$kové-
ho hotelu (cca 8 EUR), kde je i t"locvi$na a ví'ivé 
lázn" (cca 10 EUR). V Limericku m%#ete samoz'ej-
m" hrát golf. V Irsku je golf b"#n! sport, golfov!ch 
h'i&* je v Irsku spousta.
Starobyl! hrad Bunratty le#í jen 20 minut autobu-
sem od Limericku. Ur$it" Vás uchvátí kamenité hrab-
ství Burren severn" od Limericku; jihov!chodn" od 
Limericku najdete nádherné zelené hrabství Kerry. 
M%#ete také vyrazit do severn"ji polo#en!ch hrab-
ství Mayo nebo Connemara. Západní Irsko je roz-
hodn" nejkrásn"j&í $ástí zeleného ostrova! Na ja-
zykov! kurz v Limerick Language Centre budete jis-
t" rádi vzpomínat.

1. Portugal&tina .............................................. 43%
2. )pan"l&tina ................................................ 22%
3. Ital&tina ................................................... 8%
4. Thaj&tina ..................................................... 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�................................................� ��

1.  Registra$ní poplatek ú$tovan! &kolou je 780 K$, ubytovací poplatek je 520 K$.
2.  P'íplatek na v&echny kurzy od 26.6. do 25.8.2023 je 520 K$ t!dn".

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Shannon - Praha (s p'estupem v Dublinu) nebo Praha - Dublin - Praha.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď v Shannonu stojí 1 170 K$, odvoz zp"t je individuální.
"VUPCVTPWÈ�EPQSBWB�[�%VCMJOV� zpáte$ní jízdenka z leti&t" Dublin do Limericku stojí 1 010 K$ (p'í 
koupi on-line p'edem), cesta trvá 2,5 hodiny. Jízdenka koupená na míst" stojí 21 EUR jedna cesta. 

ÀLPMB��-JNFSJDL�-BOHVBHF�$FOUSF

Vchod do budovy &koly, spole$enská místnost, studenti ve t'íd" a park v Limericku

Limerick

4UBOEBSE 20 45 minut 1 - 24 t!dn% 15 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF 20+6 45 minut 1 - 24 t!dn% 15 nejvíce 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 6 �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ����� 10 550 ������ 20 890 ������ 3 390

*OUFOTJWF ����� 14 920 ������ 29 530 ������ 4 720

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�KF�����,č��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V 

EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V�OFCP�PE�OFEďMF�EP�OFEďMF�
DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 30 minut MHD od &koly, jednol%#kov! pokoj, sdílená koupelna, plná 

penze (ob"dy v balí$ku), WiFi zdarma, praní jednou t!dn" v cen"
5 960 910

���"QBSUNÈO�(SPWF�*TMBOE, cca 30 minut ch%ze od &koly, 4 - 5 lo#nic, jednol%#-

kov! pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyn", bez stravování, WiFi zdarma, pro-

dejna potravin a sportovní centrum v areálu, lo#ní prádlo poskytováno, ru$níky s 

sebou, praní v objektu za cca 4 EUR

4 660 780

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné angli$tiny t!dn" ve skupin" max. 15 student%. V!uka se zam"'uje 

jak na poznávání a upevn"ní gramatiky, tak na vylep&ení konverza$ních schopností.

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné angli$tiny ve skupin" nejvíce 15 student% (zpravidla 8 - 10 stu-

dent%) a 6 odpoledních lekcí t!dn". Kurz uvítají studenti, kte'í cht"jí zlep&it svoje 

konverza$ní schopnosti nebo se p'ipravit ke zkou&ce FCE nebo IELTS.

---
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Nevyu!uje se: 2.1., 6.2., 7.4., 10.4., 1.5., 5.6., 
7.8., 30.10., 18.12.2023 - 1.1.2024.
V"uka probíhá: General 15: 9.00 - 12.15 hod. 
General 15 PM: PO - !T 13.00 - 17.00 hod.., Ge-
neral Communication: PO-PÁ 9.00 - 13.20, UT-ST 
14:00 - 16:00 hod. 
Za!átky: Ka"dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za$íná se v úter%.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
"OHMJčUJOB

%VCMJO$FOUSVN�%VCMJOV�LWBMJUOÓ�ÝLPMB�QSP�NPUJWPWBOÏ�EPTQďMÏ�TUVEFOUZ�OFKWÓDF����
	��
�TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

Irsko

ÀLPMB��5IF�-JOHVBWJWB�$FOUSF�%VCMJO

Cena v K$ zahrnuje v%uku, záv#re$n% certifikát a poji&t#ní proti úpadku.

5IF -JOHVBWJWB� $FOUSF� %VCMJO� byla zalo"ena 
roku 1977, má vynikající pov#st a je vhodná pro 
motivované studenty, kte'í vyhledávají v%uku v men-
&ích t'ídách. Linguaviva pat'í do presti"ní asociace 
Quality English. (kola je rodinn% podnik.
Studenti mají k dispozici po$íta$ovou u$ebnu 
se 7 po$íta$i s p'ipojením k internetu, knihovnu, klu-
bovnu (stolní tenis, stolní fotbal a hokej, kule$ník), 
multimediální laborato', místnost na promítání film), 
letní zahradu, 12 t'íd a WiFi zdarma.
Linguaviva sídlí v renovované, pe$liv# udr"ova-
né  budov# postavené v georgiánském stylu v centru 
Dublinu, nedaleko St. Stephen‘s Green, co" je hlavní 
park v Dublinu.
Hostitelské rodiny bydlí nejdále 20 - 45 minut m#st-
skou dopravou od &koly a 'editelka &koly v&echny 
rodiny osobn# zná.
%VCMJO le"í na v%chodním pob'e"í Irska na 'ece Lif-
fey. Dublin je moderní velkom#sto, d)le"ité kulturní 
a ekonomické centrum. Po$tem obyvatel ji" Dublin 
p'edstihl Prahu (má cca 1,4 milionu obyvatel), v#-
kov% pr)m#r jeho obyvatel je velmi nízk%, m#sto je 
plné mlad%ch lidí. Dublin má proto spoustu klub), 
pub) a ru&n% no$ní "ivot.

The Linguaviva Centre Dublin po'ádá pro stu-
denty r)zné spole$enské a kulturní akce. M)"ete 
nav&tívit nap'íklad Dublinsk% hrad, Jameson Distil-
lery, Guinness Storehouse, um#lecké galerie atd. 
Celodenní placené v%lety mí'í do Glendalough 
nebo na Kilkenny Castle. Ceny v%let) a exkurzí se 
pohybují od cca 4 do 65 EUR. Rozhodn# se ne-
bra*te posezení se spolu"áky v tradi$ní irské hos-
p)dce p'i "ivé irské hudb#, atmosféra zde Vás  
ur$it# nadchne!

1. Francouz&tina................................................ 20%
2. (pan#l&tina ................................................... 16%
3. Ital&tina .......................................................... 15%
4. Portugal&tina ................................................. 14%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................... ��

1.  Registra$ní poplatek ú$tovan% &kolou je 80 EUR, QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�KFO�������,č�
2.  Ubytovací poplatek ú$tovan% &kolou je 30 EUR, QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�[EBSNB�
3.  U$ební materiály stojí 1 170 K$. Speciální dieta v rodin# stojí 1 040 K$ t%dn#.

0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t# v Dublinu po p'íletu stojí 2 070 K$. Odvoz zp#t stojí stejn#. Odvozy pro 
studenty mlad&í 18 let jsou povinné. Autobus z leti&t# Dublin do centra m#sta stojí 9 EUR, taxi cca 45 - 60 EUR.

Hrad v Dublinu, v%uka, studenti v pubu a vchod do &koly

Dublin

(FOFSBM��� 15 60 minut 1 t%den + 12 nejvíce 3 - 9

(FOFSBM����1. 15 60 minut 1 t%den + 15 odpol. 3 - 9

(FOFS��$PNNVOJDBUJPO 24 60 minut 1 - 11 t%dn) 12 nejvíce, 15 odpol. 3 - 9

$PNCJOBUJPO����� 15+5 60 minut 1 - 7 t%dn) 12 nejvíce, 1 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
(FOFSBM��� ������ 19 220 ������ 35 770 ������ 5 540

(FOFSBM����1. ����� 13 940 ������ 26 110 ������ 3 810

(FOFSBM�$PNNVOJDBUJPO ������ 23 740 ������ 43 960 - 7 160

$PNCJOBUJPO����� ������ 35 430 ������ 67 910 - ---

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�KF�[EBSNB��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�4P�EP�4P�OFCP�PE�/F�EP�/F� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 40 min. MHD od &koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t%dn# zdarma, ru$níky poskytnuty

jednol)"kov% pokoj, polopenze, mimo termín PE �����EP��������� 5 960   850

jednol)"kov% pokoj, polopenze, v termínu PE �����EP��������� 6 600   940

jednol)"kov% pokoj, plná penze, mimo termín PE �����EP��������� 6 480   920

jednol)"kov% pokoj, plná penze, v termínu PE �����EP��������� 7 120 1 020

��� 3F[JEFODF� 7JWB od 18 let, 3 min. ch)ze, dvoul)"kov% pokoj, sdílená kou-

pelna, sdílená kuchyn#, WiFi, pra$ka v objektu, ru$níky s sebou, bez stravy
7 250 1 040

���3F[JEFODF�1PJOU od 18 let, 30 min. ch)ze, jednol)"kov% pokoj, vlastní kou-

pelna, sdílená kuchyn#, WiFi, pra$ka v objektu, ru$níky s sebou, bez stravy
8 810 1 260

���1FO[JPO�-FFTPO�#SJEHF�)PVTF, celoro$n#, 2 minuty ch)ze od &koly, jednol)"-

kov% pokoj, vlastní koupelna, WiFi zdarma, snídan#
25 920 3 700

(FOFSBM�������1. má 15 lekcí obecné ang. t%dn# ve t'íd# nejvíce 12 student) (15 odpol.).

$PNCJOBUJPO����� kombinuje kurz General 15 s 5 individuálními lekcemi t%dn#.

(FOFSBM�
$PNNVOJDBUJPO

má 24 lekcí obecné ang. t%dn# ve t'íd# nejvíce 12 student) (15 odpol.).

---
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---

Nevyu!uje se: U!í se ka"d# v$ední den.
V"uka probíhá:  9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Za!átky: 8.5., 12.6., 14.8., 11.9.2023.
P%ílet je v ned&li (sobotu) p%ed za!átkem kurzu, 
odlet v ned&li (sobotu) po ukon!ení kurzu.

t�QSP�LMJFOUZ�PE����MFU"OHMJčUJOB
(BMXBZ,VS[Z�BOHMJčUJOZ�QSP�TFOJPSZ�W�(BMXBZ�LSÈTOÏ�[ÈQBEOÓ�*STLP���UFSNÓOZ�

SPčOď�CPIBUâ�QSPHSBN�QSP�WPMOâ�čBT���UâEOZ�LVS[V�[B��������,č�

*STLP

ÀLPMB��(BMXBZ�$VMUVSBM�*OTUJUVUF�	($*


Cena v K! zahrnuje v#uku, program pro voln# !as, záv&re!n# certifikát a poji$t&ní proti úpadku.

Kurzy angli!tiny v Galway nabízí $kola (BMXBZ�$VM-
UVSBM�*OTUJUVUF�	($*
 od r. 1989, má certifikaci ISO 
9001, je !lenem asociací MEI a IALC. GCI má pestrou 
paletu kurz', kvalitní mix student', v#borné u!itele 
a p%átelské rodiny. (kola je akreditovan#m centrem 
pro zkou$ky typu Cambridge!
Galway Cultural Institute je jedna z mála velk#ch ir-
sk#ch $kol mimo Dublin. Sídlí v reziden!ní !tvrti Sal-
thill, kousek od mo%e, má 16 t%íd, studovnu, knihov-
nu, kavárnu s terasou, parkovi$t&, WiFi zdarma. Re-
krea!ní centrum Leisureland má 25 metrov# kryt# 
bazén a fitness.
(BMXBZ je "ivé, ru$né studentské m&sto na zá-
padním pob%e"í Irska s 80 000 obyvateli. Ka"d#  
t#den se tu koná n&jak# festival. Galway má 3 kina 
a koná se zde Galway Film Fleadh, nejv&t$í filmov# 
irsk# festival. Galway má krásné historické centrum. 
Z Galway se snadno dostanete do národního par-
ku Connemara a hrabství Mayo, romantické krajiny 
protkané jezery, s mohutn#mi útesy a rozlehl#mi v%e-
sovi$ti. Nav$tivte také Aranské ostrovy se záhadnou 
pevností Dun Aengus datovanou 800 - 400 p%. n. l. 

Kurz angli!tiny pro seniory ve $kole Galway Cul-
tural Institute má program pro voln# !as zahrnut# 
v cen& kurzu, jde o !ty%i odpolední aktivity t#dn& a 
jeden sobotní celodenní v#let. V pond&lí se sezná-
míte s kolegy p%i uvítacím ob&d&, následuje prohlíd-
ka m&sta Galway. Dal$í aktivity:  náv$t&va muzea 
v Galway, projí")ka lodí Corrib Princess Boat, po-
sezení u tradi!ního !aje a kolá!k', irsk# workshop,  
ve!erní náv$t&va irské hosp'dky !i dostihy chrt'. 
Celodenní v#let je první sobotu a zavede vás nap%. 
na Moherské útesy. V pátek na konci druhého t#d-
ne kurzu je ve!írek na rozlou!enou. M'"ete si také 
zakoupit dal$í aktivity !i v#lety (ochutnávka vín a 
whisky, lekce va%ení, celodenní v#let na Arranské 
ostrovy - v%ele doporu!ujeme!  Aktivity stojí 20 - 30 
EUR, celodenní v#let kolem 50 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejni"$í dostupnou cenu.
%PQSBWB�[� MFUJÝUď�W� %VCMJOV�EP�(BMXBZ� ka"dou hodinu odjí"dí z leti$t& v Dublinu autobus do 
Galway, cesta trvá cca 3 hod. Zpáte!ní jízdenka stojí 830 K!, ale dostanete ji zdarma! Odvoz z ná-
dra"í v Galway do ubytování je zdarma, odvoz zp&t na nádra"í stojí 880 K! nebo m'"ete vyu"ít taxi.

Klienti $koly, lekce tance, pob%e"í v Galway a klienti na v#let& lodí

Galway

����1SPHSBNNF 20 45 minut 2 t#dny 14 nejvíce 4 - 8

,VS[�UâEOZ �
����1SPHSBNNF 18 980

����1SPHSBNNF je v#born# jazykov& a kulturn& vzd&lávací kurz ur!en# klient'm ve v&ku nad 50 let.

Kurz spojuje pohodovou v#uku angli!tiny s poznáváním jedine!ného kulturního d&dictví Irska.

Kurz má 20 lekcí v#uky t#dn& ve skupin& nejvíce 14 klient' a probíhá v pevn& stanoven#ch termí-

nech od kv&tna do zá%í.
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Po!et lekcí 
t#dn&

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t#dnech

Po!et student' ve 
t%íd&

Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�

1. N&m!na ............................................. 50%
2. (pan&l$tina ............................................. 20%
3. Ital$tina ............................................. 10%
4. Portugal$tina ............................................. 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................ ��
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6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�	OFEďMF
�EP�TPCPUZ�	OFEďMF
�W�SPEJOÈDI�B�PE�TPCPUZ�EP�TPCPUZ�W�BQBSUNÈOFDI�

4F[ØOB�" 4F[ØOB�#

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 60 min. ch'ze nebo 40 min. MHD od $koly, WiFi zdarma, praní 1x t#dn& zdarma, sdílená koupelna

jednol'"kov# pokoj, polopenze 6 420 1 300 7 200 1 300

���3PEJOB�&YFDVUJWF, cca 60 min. ch'ze nebo 40 min. MHD, WiFi zdarma, praní 1x t#dn& zdarma, vlastní koupelna

jednol'"kov# pokoj, polopenze 8 030 1 300 8 810 1 300

���"QBSUNÈO, 15 min. busem od $koly, WiFi zdarma, pra!ka v objektu, spole!ná kuchy*, ob#vák, bez stravy, 

vratn# depozit 150 EUR. Noc navíc nelze.

jednol'"kov# pokoj, sdílená koupelna 6 730 nelze 7 900 nelze

jednol'"kov# pokoj, vlastní koupelna 7 510 nelze 8 680 nelze

4F[ØOB�"�KF�������������B���������������������TF[ØOB�#�KF������������������

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan# $kolou KF����&63�QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�KFO�����,č�
2.  Ubytovací poplatek ú!tovan# $kolou KF����&63�QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�[EBSNB� 
3.  U!ební materiály stojí 1 940 K!.
4.  P%íplatek za ubytování v docházkové vzdálenosti od $koly (cca 25 min.) je 1 040 K! t#dn&.
5.  P%íplatek za speciální dietu v rodin& je 1 040 K! t#dn&.



P!íjmení  Jméno    Titul Pohlaví

Datum narození Místo narození Národnost St. p!íslu"nost

Po"tovní adresa v#etn$ PS%

Mobil                                                                  E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbli&"ího p!íbuzného

Jste ku!ák?             ano             ne Dr&íte dietu?            ano            ne Jestli&e ano, jakou

Trpíte alergií?   ano   ne Jestli&e ano, jakou

Va"e znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)

Stál' zákazník   ano   ne Jestli&e ano, uve(te "kolu a rok

Dokumenty ke kurzu po"lete na tento e-mail nebo na tuto adresu

Souhlasím s poskytnutím svého telefonního #ísla a emailové adresy "kole                      ano                   ne  

Po&adujete zdravotní a cestovní poji"t$ní UNIQA - cena 42 K# za den              ano            ne
Po&adujete poji"t$ní na storno - cena 85 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 64 000 K#              ano            ne
Po&adujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 64 000 K#            ano            ne
Po&adujete poji"t$ní na storno - cena 127 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 130 000 K#             ano            ne
Po&adujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 130 000 K#         ano            ne

Název "koly                                                                                               M$sto                                    Zem$

Název kurzu                                                                                              Po#et lekcí t'dn$                    Jazyk

Za#átek (obvykle pond$lí)                     Konec (obvykle pátek)                                  Po#et t'dn)

Typ ubytování Typ pokoje Typ stravování

Za#átek Konec Po#et t'dn)

(noci navíc, d!ív$j"í p!íjezd, pozd$j"í odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)

Zajist$te mi dopravu           ano                ne         Jestli&e ano, tak                  autobusovou          leteckou

Dopravu si zajistím sám                   ano                 ne

Datum odjezdu na kurz Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu

Po&aduji odvoz: P!i p!íjezdu            ano    ne    P!i odjezdu             ano   ne

Druh návazné dopravy                    autobus           odvoz organizovan' "kolou             jin' (uve(te)

Jméno/název plátce

Adresa v#etn$ PS%

Telefon e-mail  

I% DI%

Fakturu za"lete na e-mail   ú#astníka kurzu   plátce       jin' e-mail (napi"t$ jej ní&e)

Jin' email

Kde jste se o nás dozv$d$li?   veletrh   tisk         rozhlas          internet          od znám'ch          jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani#í, s.r.o. nakládá s informacemi, které se t'kají jejích zákazník) a které p!edstavují tzv. osobní údaje, ve smyslu Na!ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

P!ihlá"ka ode"lete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
     info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (P!íjmení a jméno vypl#te podle údaj$ v cestovním dokladu)

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLU'BY ZA P(ÍPLATKY A ZVLÁ%TNÍ PO'ADAVKY

DOPRAVA

PLATBA (vypl#ujte, jestli)e plátce kurzu není toto)n* s ú+astníkem)



P!íjmení a jméno. Vypl*te p!íjmení a jméno p!esn$ podle údaj) v cestovním dokladu, na kter' vycestujete (pas, ob#ansk' pr)kaz).
Po"tovní adresa. Uve(te Va"i po"tovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdr&ujete.
Jméno, adresa a telefon nejbli)"ího p!íbuzného. Po&adujeme pro p!ípad, &e by bylo nutné informovat Va"i rodinu o ne#ekan'ch problémech (nap!íklad 
zdravotních) b$hem Va"eho pobytu v zahrani#í.
Dr)íte dietu (Jakou?). Krom$ zdravotní diety uve(te nap!. jste-li vegetarián, nejíte-li ur#ité potraviny apod.; tyto údaje jsou d)le&ité pro v'b$r hostitelské 
rodiny. V$t"ina "kol poskytuje dietu za p!íplatek.
Va"e znalost cizího jazyka. Ohodno+te svoje znalosti známkou od 1 do 10, p!i#em& 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjad!uje znalost blí&ící 
se rodilému mluv#ímu (viz Jazyková úrove* student) - www.intact.cz).
Stál* zákazník. Za"krtn$te ANO, pokud jste se zú#astnili Vy, nebo n$kdo z Va"í rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, p!ipi"te 
název "koly a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stál' zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnolet', pokud je mlad"í 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodi#) #i zákonn'ch zástupc). 
Po"tou je dokumentace zasílána pouze v p!ípad$ nutnosti doru#ení originálních dokument) ze "kol #i víz nebo na vy&ádání. Dokumentace je zasílána 
nejpozd$ji v t'dnu p!ed odjezdem na jazykov' kurz.

Poji"t,ní UNIQA není zahrnuto v cen$ kurzu, stojí 42 K# na den, za"krtn$te ANO nebo NE.
Pojistka poji"+ovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní poji"t$ní s velmi vysok'm krytím.
Zahrnuje nap!íklad: poji"t$ní lé#ebn'ch v'loh a asisten#ních slu&eb do 7 000 000 K#, poji"t$ní smrti následkem úrazu do 300 000 K#, poji"t$ní trval'ch 
následk) úrazu do 600 000 K#, poji"t$ní odpov$dnosti za "kodu na zdraví a v$ci t!etí osoby do 5 000 000 K#, poji"t$ní zavazadel do 15 000 K#. 
Po)aduji poji"t,ní na storno. Poji"t$ní storna není zahrnuto v cen$ kurzu, je mo&né ho objednat za p!íplatek 85 nebo 127 K# na den. V cen$ tohoto 
poji"t$ní je i zdravotní a cestovní poji"t$ní UNIQA. Nelze jej zajistit samostatn, bez zdravotního a cestovního poji"t,ní UNIQA. Poji"+ovna poskytne 
poji"t$nému pln$ní do v'"e 80 % vznikl'ch náklad) spojen'ch se zru"ením ú#asti na zájezdu, maximáln$ do v'"e 64 000 K# za 85 K# na 1 den pobytu 
nebo maximáln$ do v'"e pln$ní 130 000 K# za 127 K# na 1 den pobytu.
Storno musí b't prokazateln$ zasláno e-mailem nebo doporu#en'm dopisem nejpozd$ji 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze p!iznat z d$vodu smrti poji"t$ného, jeho man&ela/man&elky, druha/dru&ky, dít$te nebo rodi#) nebo akutního onemocn$ní jmenovan'ch osob, 
z d)vodu vloupání do bytu poji"t$ného nebo z d)vodu &ivelné události v jeho byt$, v d)sledku po&áru nebo povodn$.
Storno nelze p!iznat z d)vodu zhor"ení nemoci, se kterou se poji"t$n' lé#il p!ed uzav!ením pojistky, z pracovních d)vod) nebo po nástupu klienta na kurz.

Za+átek a Konec kurzu je uveden v popisu ka&dého kurzu. Kurzy obvykle za#ínají v pond$lí a kon#í v pátek.

Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uve(te, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina. 
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednol)&kov', dvoul)&kov', vícel)&kov', viz popis ubytování.
Typ stravování: uve(te, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Za+átek ubytování je datum p!íjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle za#íná v ned$li nebo v sobotu p!ed za#átkem kurzu, viz kolonka 
“Ubytování” v popisu ka&dého kurzu. Za d!ív$j"í p!íjezd se platí noc navíc. Pokud p!ijedete do dané zem$ d!íve, uve(te v rubrice Zvlá"tní po&adavky “D!ív$j"í p!íjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle kon#í v sobotu nebo v ned$li po ukon#ení kurzu, za pozd$j"í 
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu ka&dého kurzu. Pokud z)stanete v dané zemi déle, uve(te v rubrice Zvlá"tní po&adavky “Pozd$j"í odjezd”.

Uve-te, prosím, jestli)e chcete p!iobjednat n,jakou nabízenou slu)bu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Nap!.:
- Noci navíc, d!ív,j"í p!íjezd, pozd,j"í odjezd (jestli)e chcete v dané zemi z$stat déle ne) 1 den po ukon+ení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodin, - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nov' Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, %ína.
- Cestovní registrace. Nov' Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro voln* +as - v'lety, potáp$ní atd. dle nabídky "koly.
- Typ rodiny - bezd$tná, bez domácích zví!at, s mal'mi d$tmi apod.
 Spln$ní po&adavk) ohledn$ rodiny nem)&eme zaru#it, ale pokusíme se je splnit.

Plátce. Údaje vypl*ujte, jestli&e plátce kurzu není toto&n' s ú#astníkem.
Fakturu za"lete na e-mail. Zatrhn$te po&adovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypi"te ji do p!íslu"né kolonky.

Uvádíme vysv,tlivky
pouze k n,kter*m kolonkámVysv,tlivky k vypl#ování p!ihlá"ky

Zajist,te mi dopravu, za"krtn$te autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zaji"+ujete sami, prosíme o v'pis rezervace letenky nebo jízdenky z kancelá!e, kde jste si dopravu 
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, &e Vás "kola ke kurzu p!ijme! Bez v'pisu nem)&eme zajistit p!ípadn' 
odvoz z leti"t$ nebo nádra&í do ubytování a nem)&eme zaru#it, &e hostitelská rodina bude v dob$ Va"eho p!íjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo ned$le po ukon#ení kurzu. Pokud chcete v dané zemi z)stat po ukon#ení kurzu a cestovat, uve(te do 
zvlá"tních po&adavk) Pozd,j"í odjezd. Upozor*ujeme, &e del"í ubytování m)&eme zajistit pouze u n$kter'ch "kol nejdéle v"ak t'den po ukon#ení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle #eské m$sto, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie doká&eme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzn$, letenky z Prahy, Brna, p!ípadn$ z Vídn$, Mnichova nebo Frankfurtu.
Po)aduji návaznou dopravu  - p!i p!íjezdu do místa kurzu. Za"krtn$te, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
   - p!i odjezdu na leti"t$ nebo nádra&í. Za"krtn$te, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - za"krtn$te variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

OSOBNÍ ÚDAJE

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLU'BY ZA P(ÍPLATKY A ZVLÁ%TNÍ PO'ADAVKY

DOPRAVA

PLATBA



I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o. 
a zákazníkem p"i sjednávání a !erpání slu#eb se "ídí 
smlouvou o zájezdu, v p"ípadech neobsa#en$ch ve smlou-
v% o zájezdu se "ídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.

II. Ú!ASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Ú!astníky smluvního vztahu p"i poskytování slu#eb na 
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o., 
zastupující  po"adatele Languages Plus Taalreizen B.V. 
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB 
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kter$mi mohou b$t v&echny fyzické osoby 
star&í 18 let a právnické osoby, je# mají zp'sobilost 
k právním úkon'm, dále Zákazník.

III. Ú!ASTNÍCI ZÁJEZDU
Ú!astníky zájezdu mohou b$t v&echny fyzické osoby od 
4 let, osoby ve v%ku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich 
zákonného zástupce.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká 
podepsáním smlouvy o zájezdu, její# nedílnou sou!ástí 
jsou tyto V&eobecné podmínky nebo uhrazením faktury. 
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána a# po 
potvrzení ú!asti ú!astníka na zájezdu zahrani!ní &kolou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezd' jsou uvedeny na  www.intact.cz. 
2. INTACT si vyhrazuje právo m%nit ceny zájezd', jestli#e 
n%která m%na podle kurzu (NB v den vyhotovení cenové 
kalkulace vybo!í z kurzového rozp%tí, které je uvedeno 
na www.intact.cz, nebo jestli#e p"ed dnem fakturace 
&kola zm%ní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou !ástku do 
doby splatnosti.
4. (ástku lze uhradit bankovním p"evodem, slo#ením 
!ástky v hotovosti v kterékoliv pobo!ce banky Moneta 
Money Bank p"ímo na ú!et INTACTu, nebo hotov%. P"i 
úhrad% ze zahrani!ního ú!tu je Zákazník povinen zadat 
platbu tak, aby na ú!et INTACTu p"i&la celá fakturovaná 
!ástka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si ú!tuje nevratnou od!itatelnou zálohu na 
objednání zájezdu ve v$&i 5 000 K! (u vybran$ch 
&kol 10 000 K!). Po úhrad% zálohy za!ne INTACT 
zájezd vy"izovat. Záloha bude vrácena pouze v p"í-
pad% nep"ijetí ú!astníka &kolou nebo uzav"ení &koly.
6. V dob% 1 m%síc a# 2 t$dny p"ed nástupem na zájezd 
INTACT ú!tuje tuto zálohu ve v$&i 10 000 - 15 000 K!.
7. P"i obdr#ení p"ihlá&ky v dob% krat&í ne# 2 t$dny p"ed 
plánovan$m odjezdem je záloha na objednání ve v$&i 
100 % celkové p"edpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo  
jízdenky, jejich# cenu Zákazníkovi vyú!tuje po zakoupení 
letenky nebo jízdenky. 

VI. V"EOBECNÁ USTANOVENÍ
Ú!astník zájezdu, kter$ b%hem cesty nebo pobytu poru&í 
zákonné p"edpisy nav&tíveného státu, nebo nerespektuje 
nápl) a pravidla zájezdu, m'#e b$t vylou!en bez nároku 
na náhradu nevy!erpan$ch slu#eb podle specifick$ch 
podmínek dané zem% nebo &koly.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K práv'm Zákazníka pat"í zejména:
a) vy#adovat poskytnutí slu#eb zahrnut$ch do zájezdu 
a jeho ceny,
b) b$t seznámen se v&emi p"ípadn$mi zm%nami v zájezdu, 
rozsahu slu#eb a ceny,
c) právo b$t poji&t%n a b$t informován o rozsahu poji&t%ní,
d) kdykoliv p"ed zapo!etím zájezdu od smlouvy odstou-
pit za spln%ní stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci p"ípadn$ch vad slu#eb, viz bod IX,
f) právo vy#adovat od INTACTu pot"ebné informace 
o okolnostech a nále#itostech slu#eb.
2. K základním povinnostem Zákazníka pat"í:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané 
v$&i a lh't%,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou sou!innost, které je 
t"eba k "ádnému zaji&t%ní slu#eb,

c) pravdiv% a úpln% vyplnit p"ihlá&ku a p"edlo#it doklady 
pot"ebné k zaji&t%ní po#adovan$ch slu#eb,
d) sd%lovat INTACTu v!as své stanovisko k p"ípadn$m 
zm%nám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat ú!astníkovi zájezdu platn$ cestovní doklad 
(pas, ob!ansk$ pr'kaz, p"ípadn% vízum) a zajistit, aby 
m%l takov$ doklad b%hem zájezdu,
f) p"ípadné storno ú!asti na zájezdu provést písemnou 
formou. Jestli#e písemná nebo e-mailová zpráva o stornu 
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svát-
ku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za 
den podání storna pova#ován následující pracovní den. 

- INTACT:
3. INTACT je oprávn%n ze záva#n$ch d'vod' nebo za 
mimo"ádn$ch okolností zájezd odlo#it nebo zru&it. V ta-
kov$ch p"ípadech je INTACT povinen p"edem Zákazníka 
informovat a vy#ádat si jeho souhlas s t%mito zm%nami 
s tím, #e INTACT ur!í lh'tu k tomuto vyjád"ení. 
Jestli#e Zákazník se zm%nou termínu nesouhlasí, má 
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv 
náhrady INTACTu, kter$ mu vrátí ji# zaplacenou cenu 
zájezdu  s v$jimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas 
se zm%nou termínu musí Zákazník vyjád"it písemn% ve 
stanovené lh't%, jinak se má za to, #e se zm%nou souhlasí.
4. INTACT je povinen "ádn% poskytnout slu#by, v$slovn% 
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbyte!ného 
odkladu seznámit Zákazníka s p"ípadn$mi zm%nami.
6. INTACT na #ádost Zákazníka zakoupí letenku nebo 
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém p"ípad% 
vzniká smluvní vztah p"ímo mezi dopravcem a Zákazní-
kem. P"ípadná refundace letenek nebo jízdenek  se "ídí 
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpov%dnost za p"ípadné zm%ny od-
let' !i zru&ení let' nebo zpo#d%ní autobus'.
8. INTACT je oprávn%n vyu#ívat osobní údaje o Zákazní-
kovi a ú!astníkovi pouze pro vlastní marketingové ú!ely. 
Tyto údaje nebudou poskytnuty t"etím osobám.

VIII. ZRU"ENÍ Ú!ASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestli#e Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyú!-
tuje mu INTACT skute#n$ vynalo%ené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vy"ízení víza  (viz hlava X.), letenky, jízden-
ky, dojde-li ke stornu déle ne# 30 dn' p"ed plánovan$m 
termínem odjezdu
b) a# 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na 
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 a# 15 dn' 
p"ed plánovan$m termínem odjezdu,
c) a# 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza, 
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 a# 8 dn' p"ed 
plánovan$m termínem odjezdu.
d) a# 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu 
7 nebo mén% dn' p"ed plánovan$m termínem odjezdu. 
Toto ustanovení platí i v p"ípad%, #e ú!astník zájezdu 
z jak$chkoliv d'vod' na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno) 
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a ú!ast na zájezdu je 
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané 
doporu!enou po&tou nebo e-mailem, viz hlava VII., 
odst. 2, pís. f, bude doru!eno do kancelá"e INTACTu. 
Odstoupení od smlouvy (storno) je neú!inné a vylou!ené, 
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí b$t uhrazen i v p"ípad%, kdy 
k ú!asti nedojde z d'vodu nenastoupení na kurz, v d'-
sledku nesprávn$ch nebo neúpln$ch údaj' v p"ihlá&ce, 
p"i nep"edlo#ení cestovních doklad' ú!astníka ve stano-
ven$ch lh'tách nebo pokud je ú!astník ze zájezdu vylou-
!en pro nedodr#ení pasov$ch, celních, devizov$ch nebo 
jin$ch obecn% závazn$ch právních p"edpis', nebo po-
kud ú!astník nezíská pot"ebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV (R vydá doporu!ení necestovat do 
zvolené destinace, dojde k uzav"ení destinace, bude-li 
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená 
&kola bude uzav"ena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do 
30 dn' v&echny uhrazené prost"edky s v$jimkou ceny 
dopravy a víza.

IX. REKLAMACE A REKLAMA!NÍ &ÍZENÍ
1. Reklamaci m'#e podat v$hradn% ú!astník zájezdu nebo 
Zákazník, pokud je ú!astník nezletil$.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita slu#eb ni#&í, ne# byla do-
hodnuta a stanovena INTACTem, vzniká ú!astníkovi zájez-
du právo na reklamaci. 
3. Reklamace musí b$t uplatn%na ihned, jakmile ú!astník 
zájezdu zjistí skute!nost, která by mohla b$t p"edm%tem re-
klamace, aby závadn$ stav byl neodkladn% napraven na 
míst% konání zájezdu nebo slu#by. Ú!astník zájezdu nebo 
jeho zákonn$ zástupce je povinen p"ípadnou reklamaci 
uplatnit bez zbyte!ného prodlení telefonicky INTACTU a 
sou!asn% e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejich# vznik, pr'b%h a následek 
není závisl$ na !innosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo 
které jsou na stran% ú!astníka zájezdu, na základ% kter$ch 
ú!astník zájezdu zcela nebo z!ásti nevyu#ije objednané, 
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpe!ené 
slu#by (nap". vyu!ovací, dopravní a ubytovací nebo p"í-
padné v$lety, aktivity ve volném !ase apod.), nevzniká 
ú!astníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, kter$ pro ú!astníka 
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny t%chto slu#eb ani 
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po p"edchozím neprodleném emai-
lovém oznámení  INTACTu, zaslat písemn% doporu!e-
n$m dopisem do 30 dn' od konce zájezdu, na adresu: 
INTACT - studium v zahrani!í s. r. o., Hornom%stská 357, 
594 01 Velké Mezi"í!í.

X. VÍZA
INTACT za&le Zákazníkovi seznam dokument', které jsou 
pot"eba k vy"ízení pot"ebného víza. Za nutné sou!innosti 
Zákazníka podá INTACT #ádost o vízum (s v$jimkou víz do 
USA, (íny, novozélandské registrace NZeTA a australské-
ho turistického víza). INTACT  nezaru!uje ud%lení víza (to 
je v$hradn% v kompetenci p"íslu&n$ch zastupitelstev). V p"í-
pad% neud%lení víza je Zákazník povinen uhradit náklady 
spojené s vy"izováním víza, nevratnou zálohu, p"ípadné 
stornopoplatky ve &kole a dal&í prokazatelné náklady.

XI. POJI"T'NÍ
1. V&ichni ú!astníci zájezdu se m'#ou prost"ednictvím IN-
TACTu pojistit zdravotním a cestovním poji&t%ním a poji&-
t%ním na storno. V$&e pln%ní a podmínky jsou uvedeny na 
www.intact.cz.
2. Sjednáním poji&t%ní vzniká právní vztah p"ímo mezi po-
ji&*ovací institucí a poji&t%n$m ú!astníkem zájezdu. INTACT 
odpovídá poji&t%nému pouze za sou!innost a za p"edání 
informace o podmínkách a rozsahu poji&t%ní.

XII. DOPL(KOVÉ INFORMACE
1. INTACT nem'#e po podpisu smlouvy se Zákazníkem 
m%nit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo zm%nit 
ceny dal&ích slu#eb po podpisu smlouvy pouze v souladu 
se zm%nami zákonn$ch ustanovení nebo zm%nami p"ed-
pis' t"etích stran (zm%ny cen jízdenek, vízov$ch a jin$ch 
poplatk', letenek, leti&tních tax apod.).
2. Zákazník je zodpov%dn$ za uvedení správného jména, 
p"íjmení, adresy, e-mailu,  tel. !ísla ú!astníka zájezdu na 
p"ihlá&ce. Zákazník je povinen v!as písemn% oznámit IN-
TACTu p"ípadné zm%ny jména, p"íjmení, adresy, telefonní-
ho !ísla a zdravotního stavu ú!astníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v dob% jejich publikace 
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na zm%ny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. P"i platb% p"es benefity se neposkytují #ádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na pen%#ní !i jinou náhradu za 
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyu!uje.
7. Ve v$jime!n$ch p"ípadech m'#e &kola zm%nit typ kurzu, 
p"ípadn% návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo 
návazné dopravy, jestli#e se kurz, p"ípadn% &kolní autobus 
objednan$ Zákazníkem, nenaplní nebo se v pr'b%hu kurzu 
v$razn% sní#í po!et student' ve t"íd%.

XIII. ZÁV'RE!NÁ USTANOVENÍ
Tyto V&eobecné podmínky jsou sou!ástí  smlouvy o zájezdu. 
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, #e tyto podmínky 
jsou mu známy, souhlasí s nimi a p"ijímá je v plném rozsahu.
Tyto V&eobecné podmínky jsou  platné od 20.11.2022 a# 
do odvolání a platí pro ú!ast na zájezdech, které zaji&*uje 
cestovní agentura INTACT - studium v zahrani!í, s. r. o.

Platné od 20.11.2022V)eobecné podmínky



Prohlá!ení o ochran" osobních údaj# 
spole$nosti INTACT - studium v zahrani$í, s.r.o., dále INTACT

I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMA!"UJE 

1. INTACT shroma%&uje v'hradn" informace, které potenciální nebo skute$ní zákazníci sami poskytnou zam"stnanc#m INTACTu prost(ednictvím webu www.intact.cz, ú$t# na so-
ciálních sítích, emailovou $i písemnou komunikací, telefonicky nebo ústn" p(i osobních sch#zkách. 

2. Shroma%&ujeme Va!e osobní údaje v'hradn" pro ú$ely zaji!t"ní slu%eb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete. 

3. Va!e osobní údaje p(edáváme v'hradn" organizacím, jejich% slu%by Vám na základ" Va!í objednávky zaji!)ujeme, a pouze v rozsahu, kter' je pro zaji!t"ní takov'ch slu%eb nutn'.

II. D#V$RA A BEZPE%NOST 

Uchováváme fyzické, technické, organiza$ní a procedurální bezpe$nostní prvky navr%ené tak, aby vyhovovaly platn'm zákon#m a na(ízením, a které chrání Va!e osobní údaje. 

III. P&ÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJ#M 

1. P(ístup k Va!im osobním údaj#m mají pouze zam"stnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kte(í je musí znát, aby mohli zajistit slu%by, které jste si objednali.

2. Va!e osobní údaje m#%eme zp(ístupnit pouze na základ" po%adavk# nebo povolení p(íslu!n'ch zákon#, a to regula$ním a finan$ním ú(ad#m, orgán#m pro vymáhání záko-
n#, soud#m, vládám nebo státním institucím pro ú$ely vyhov"ní a pln"ní právních povinností.

IV. VOLBA A ODHLÁ'ENÍ 

1. Na základ" Va!ich voleb a kontaktních údaj#, které nám poskytnete, Vám m#%eme zasílat obchodní komunikaci o na!ich produktech a slu%bách. Mohou sem spadat nabídky 
zasílané v e-mailech, telefonicky, po!tou, v SMS zprávách, prost(ednictvím sociálních sítí nebo s vyu%itím jin'ch komunika$ních $i digitálních kanál#. 

2. P(íjem marketingové komunikace m#%ete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou mo%nost odhlá!ení, p(ípadn" se m#%ete odhlásit z mar-
ketingové komunikace mailem na info@intact.cz.

V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ# 

Va!e osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytn" nutnou pro konkrétní ú$ely, pro n"% byly shromá%d"ny, p(ípadn" k vy(e!ení p(ípadn'ch dotaz#. Obecn" platí, 
%e Va!e osobní údaje nebudeme uchovávat déle ne% 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lh#ta 10 let je uvedena s ohle-
dem na povinnost uchovávání ú$etních doklad#, které mohou obsahovat n"které Va!e osobní údaje.

VI. VA'E PRÁVA 

1. Máte právo v"d"t, zda Va!e osobní údaje zpracováváme, a po%ádat nás o kopii sv'ch údaj# zdarma. 

2. Máte právo po%adovat, abychom Vám p(estali zasílat marketingovou komunikaci. 

3. Máte právo po%adovat, abychom opravili Va!e údaje, které jsou neúplné, nep(esné nebo zastaralé. 

4. Máte právo po%adovat, abychom smazali n"které informace o Vás.

5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu t'kající se na!eho zpracování osobních údaj#. Pokud od Vás budeme mít n"jak' po%adavek v'!e uvedeného typu, m#-
%eme si od Vás vy%ádat dopl*ující informace pro ú$ely ov"(ení Va!í identity.

Platné od 25.5.2018.GDPR - dodatek ke smlouv(


