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Bournemouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ
PO - ST 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod., ČT - PÁ
13.30 - 15.00 a 15.30 - 17.00 hod. Jeden týden
je výuka třikrát dopoledne a dvakrát odpoledne,
druhý týden naopak.
5FSNÓOZ 2.7. - 16.7.2023, 16.7. - 30.7.2023,
30.7. - 13.8.2023.
Můžete spojit dva turnusy nebo zvolit 3týdenní kurz.
V 3týdenním kurzu cestu zpět dítě absolvuje bez
doprovodu českého delegáta. Studenti mladší 16
let můžou v rodině absolvovat 2 - 3 týdenní kurz,
v rezidenci 2 - 4 týdenní kurz. Studenti ve věku 16
- 17 let omezení nemají.

101*4À,0-:

Studenti školy, budova školy, pláž v Bournemouthu a studenti ve volném čase

1õ&)-&%,63;ù
&YQFSJFODF #PVSOFNPVUI(SPVQ

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro studenty, kteří chtějí cestovat a studovat v EPQSPWPEVčFTLÏIPQSĜWPEDF, který studenty převezme v Praze na letišti, s dětmi tráví celý pobyt v Bournemouth a v Praze je opět předá rodičům.Doprava letecky Prahy - Heathrow - Praha, ubytování v hostitelských rodinách nebo residenci. Ve škole
učí rodilí mluvčí! Studenti do 16 let můžou mít v rodině 2 - 3týdenní kurz, v rezidenci 2 - 4 týdenní kurz.
&YQFSJFODF
#PVSOFNPVUI
(SPVQ

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a je pro studenty od 14
do 17 let. Cena pobytu zahrnuje jeden celodenní a dva půldenní výlety týdně, 3
odpolední aktivity a 2 večerní aktivity týdně. Výběr je až mezi třemi aktivitami - mini
golf, tenis, laser quest, projížďka na kole, kuželky, plavání apod. Všechny aktivity a výlety probíhají v doprovodu zaměstnanců školy. Studenti dostanou permanentky na místní autobusovou dopravu. Český delegát se s dětmi, vídá každý den.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







&YQFSJFODF#PVSOFNPVUI(SPVQ)PNFTUBZ

43 540

62 730

81 920

&YQFSJFODF#PVSOFNPVUI(SPVQ3FTJEFODF

58 830

85 930

113 740

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, dozor českého průvodce během celého pobytu a letu (kromě cesty zpět při 3týdenním kurzu), permanentku na místní autobusy, odvoz z letiště a zpět, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
3PEJOB max. 30 minut chůze od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, od večeře v Ne před
začátkem kurzu do snídaně v Ne po ukončení kurzu - snídaně a večeře v rodině , týdně 4 teplé obědy ve škole, 3
obědy v balíčku, praní 1x týdně zdarma, ručníky a pláž. osušku s sebou, WiFi zdarma.
3F[JEFODF$IBSNJOTUFS, 20 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, plná penze - snídaně a večeře ve
škole, týdně 4 teplé obědy ve škole a 3 obědy v balíčku, vlastní koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky a
osušku sebou, WiFi, praní zdarma. V rezidenci je 24 hodin denně zaměstnanec školy, na něhož se se můžete
kdykoli obrátit.

%013"7"
Letenka Praha - Londýn Heathrow - Praha v doprovodu delegáta stojí 8 950 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[)FBUISPXEP#PVSOFNPVUI je zahrnut v ceně kurzu. Odlet z Prahy
je 2.7., 16.7. a 30.7.2023 ve13.45 hod, přílety do Prahy jsou 16.7., 30.7. a 13.8.2023 ve 20.10 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za jednol. pokoj v rodině 1 030 Kč týdně, speciální dieta v rodině stojí 1 180 Kč týdně.
2. Pomoc s odbavením na letišti Heathrow při odletu a odvoz pro studenty 3týdenních kurzů stojí 4 260 Kč.
3. Dop. kapesné je 70 - 100 GBP týdně. Studenti dostanou zdarma autobus. permanentku na MHD.

---

Kings Education Bournemouth má akreditace British
Council a English UK.
,JOHT &EVDBUJPO #PVSOFNPVUI Braidley Road
Campus) byla založena v roce 1957 a sídlí v krásné
rezidenční čtvrti, 20 minut chůze od pláže. Kampus
se skládá ze dvou školních budov, které obklopují
zahrady, parky a hřiště. Areál školy je 20 minut
chůze od centra Bournemouthu.
Škola má 28 tříd, 2 multimediální učebny, knihovnu,
přednáškový sál, restauraci, hřiště pro badminton,
basketbal a další sporty. Škola nabízí zdarma fitness
lekce. WiFi je ve škole zdarma.
#PVSOFNPVUI je čisté, bezpečné a upravené
lázeňské a univerzitní město 2 hodiny jihozápadně
od Londýna. Má 165 tisíc obyvatel, krytý bazén,
akvárium, parky, golfová hřiště, spoustu obchodů
a restaurací a 11 kilometrů dlouhou písečnou pláž.
Zahraniční studenti si Bournemouth velmi oblíbili,
je to po Londýnu druhé nejvyhledávanější město.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurz &YQFSJFODF #PVSOFNPVUI zahrnuje 2
půldenní a jeden sobotní celodenní výlet týdně, 3
odpolední aktivity (pondělí, středa, pátek) týdně a
dvě večerní aktivity týdně (úterý a pátek). Neděle
jsou volné, můžete si na místě přikoupit celodenní
výlet za cca 40 GBP.
Můžete se těšit na sportovní aktivity (hry, kuželky,
fotbal, karaoke, plavání, volejbal), půldenní výlety
(katedrála ve Winchesteru, hrad Corfe Castle,
zámek Kingston Lacy, Portsmouth, nákupy v Southampton, přírodní rezervace Hengistbury Head,
pevnost Nothe Fort ve Weymouthu, návštěva outdoorového centra Go Ape Moors Valley ) a sobotní
celodenní výlety (Bath, Oxford, Brighton, Londýn,
Windsor Castle).
Děti jsou při aktivitách WäEZ v doprovodu dospělých
zaměstnanců školy. český delegát se studenty odletí
z Prahy, je s nimi celý pobyt a přiletí s nimi do Prahy.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština..................................................... 21%
2. Francouzština................................................. 19%
3. Němčina........................................................ 18%
4. Italština........................................................... 15%
 èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 2%
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.BMUB

.BMUB LMJEOÏMFUPWJTLP4U1BVMAT#BZ TEFMFHÈUFN IWď[EJčLPWâIPUFM UâEOZ
QPCZUVPE,čWčFUOďVCZUPWÈOÓ QMOÏQFO[FBPEWP[V[MFUJÝUďB[QďU

4U1BVMAT#BZ

ÀLPMB4QSBDIDBGGF4U1BVMAT#BZ

St. Paul‘s Bay

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
5FSNÓOZ
Odlet z Prahy 1.7., přílet do Prahy 15.7.2023.
Odlet z Prahy 15.7., přílet do Prahy 29.7.2023.
Odlet z Prahy 29.7., přílet do Prahy 12.8.2023.
Můžete spojit dva turnusy nebo zvolit 3týdenní kurz.
Pokud zvolíte 3týdenní kurz, pak absolvujete zpáteční let bez doprovodu českého delegáta.
Studenti při aktivitách, výlet lodí na Comino, výuka mimo třídu a pobřeží St.Pauls Bay,

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

101*4À,0-:
Jaz. úroveň

6(SPVQ$MVC

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

6(SPVQ$MVC

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Kurzy jsou určeny mladým studentům ve věku 13 - 18 let, kteří chtějí kurz angličtiny s bohatým programem pro volný čas na Maltě WEPQSPWPEVčFTLÏIPEFMFHÈUB
6(SPVQ má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Studenti
bydlí v hotelu Qawra Palace v St. Paul‘s Bay v třílůžkových pokojích LVS[6(SPVQ
$MVC nebo dvoulůžkových pokojích LVS[6(SPVQ$MVC 
Kurz v doprovodu českého delegáta.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







6(SPVQ$MVC

45 970

68 560

89 980

6(SPVQ$MVC

47 980

71 590

93 980

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (na výlety oběd v balíčku), odvoz z letiště
do ubytování a zpět, služby českého delegáta, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
)PUFM2BXSB1BMBDF, (kurz 3 Club) 4 hvězdičky, max. 5 minut chůze od školy, třílůžkový pokoj, plná penze teplý oběd a večeře, oběd v balíčku jen na celodenní výlet , WiFi zdarma, bazén, praní za poplatek.
)PUFM2BXSB1BMBDF, (kurz 2 Club) 4 hvězdičky, max. 5 minut chůze od školy, dvojlůžkový pokoj, plná penze - teplý oběd a večeře, oběd v balíčku jen na celodenní výlet, WiFi zdarma, bazén, praní za poplatek.

4QSBDIDBGGF Malta je člen maltské asociace kvalitních jazykových škol FELTOM. Nejvíce 15 studentů ve třídě, dobrý mezinárodní mix, kvalitní učitelé, bohatý program pro volný čas, to jsou velká plus Sprachcaffe Malta.
INTACT spolupracuje s touto školou od roku 1997.
4U 1BVMAT #BZ je je klidné, bezpečné letovisko
severně od St. Julians, blízko písečných pláží. St.
Paul‘s Bay má plavecký bazén s mořskou vodou,
National Aquarium. Blízko je Mdina, původní hlavní
město Malty.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena všech kurzů zahrnuje večírek na uvítanou, jeden celodenní výlet při 2týdenním, 2 při 3týdenním
a 3 při 4týdenním pobytu a 4 odpolední nebo večerní akce týdně. Můžete se těšit na prohlídku Mdiny či Valletty, sportovní aktivity na pláži, turnaje ve
volejbalu, fotbalu apod., kino, diskotéky. V neděli a
v týdnu 2 - 3 odpoledne a večery máte volno. Můžete si na místě zakoupit aktivity navíc. Během aktivit s Vámi budou školení vedoucí, na které se můžete kdykoliv obrátit. Navíc s Vámi celou dobu pobytu
bude český delegát, s nímž odletíte z Prahy a přiletíte do Prahy. Hotel, v němž budete bydlet má bazén,
písečné pláže Mellieha a Golden Bay jsou blízko.
Na kurzu angličtiny ve Sprachcaffe se rozhodně
nudit nebudete!

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Malta - Praha za cenu 7 950 Kč.
0EWP[[MFUJÝUďOB.BMUďEPVCZUPWÈOÓB[QďUKF[BISOVUPWDFOďLVS[V

1õ¶1-"5,:
1. V hotelu se platí vratný depozit 50 EUR za klíč.
2. Příplatek za speciální dietu je 1 890 Kč týdně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................
2. Italština.......................................................
3. Polština.......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...........................................
5. Španělština................................................

39%
13%
8%

6%
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#SJHIUPO LMJEOÏQīFENďTUÓ MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFäPEEPMFU SPEJOZ 
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#SJHIUPO

ÀLPMB&OHMJTI-BOHVBHF$FOUSF

Brighton

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí od 12.6. do 7.8.2023;
kurzy končí 18.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti u školy, studenti na pláži, Brighton a výlet do Royal Pavilion
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4VNNFS7BDBUJPO)PNFTUBZ

20

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

3-9

4VNNFS7BDBUJPO3FTJEFODF

20

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Pro mladé studenty ve věku 16 - 22 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Brighton.
4VNNFS7BDBUJPO

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů a bohatý program
pro volný čas. Studenti bydlí v rodinách nebo v residenci (18+).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4

EBMÝÓUâEFO

4VNNFS7BDBUJPO)PNFTUBZ

32 890

46 990

61 880

15 340

4VNNFS7BDBUJPO3FTJEFODF

42 920

62 940

82 950

20 590

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, závěrečný certifikát, uvedený program pro
volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPTPCPUZOFCPPEOFEďMFEPOFEďMF

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE,do 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvojlůžkový pokoj, polopenze

780

3F[JEFODF#SJUBOOJB4UVEZ)PUFM, od 18 let, cca 35 minut MHD od školy, praní cca 4,5 GBP
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma

1 370

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
/ÈWB[OÈBVUPCVTPWÈKÓ[EFOLBGatwick - Brighton a zpět stojí 750 Kč, Heathrow - Brighton a zpět
stojí 1 860 Kč, Victoria - Brighton a zpět stojí 890 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Gatwick do Brightonu stojí 2 790 Kč, z Heathrow do Brightonu
4 410 Kč, ze Stanstedu 6 170 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Obědy ve školní kantýně ve všední dny stojí 940 Kč týdně.
2. Speciální dieta v rodině stojí 590 Kč týdně.

---

&-$#SJHIUPO byla založena v roce 1962 a je
uznaná Britskou radou a je členem asociace
English UK, IALC a The English Network. Má
skvělou pověst a špičkové hodnocení při inspekcích Britské Rady.
Letní kurzy ELC Brighton probíhají v letním sídle školy v Loxdale, na předměstí Brightonu, 25
minut autobusem od centra Brightonu. Škola má
vlastní zahradu, sportovní halu a kantýnu, kde si
studenti můžou koupit občerstvení nebo si můžou
předplatit teplý oběd ve všední dny.
#SJHIUPO je známé letovisko hodinu vlakem jižně
od Londýna. Město má 275 000 obyvatel, proslulo
534 metrů dlouhým zábavním molem Brighton Pier
a nádherným palácem Royal Pavilion, který je vedle
mola hlavní stavební ikonou města. Brighton má
univerzitu, tým Premier League, akvárium, plavecké
bazény, parky. Brighton je oblíbené letovisko, kam
se sjíždějí studenti z celého světa. Do Londýna se
pohodně dostanete přímým vlakem za necelou
hodinu!

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů zahrnuje jednu aktivitu denně od pondělí do čtvrtka pro studenty do 18 let. Celkem 3 aktivity týdně pro studenty nad 18 let, půldenní výlet
v pátek a celodenní výlet v sobotu. 2týdenní kurz
tedy zahrnuje 8 aktivit ve všední dny (pro studenty nad 18 let 6 aktivit), 2 půldenní výlety a dva celodenní výlety.
Na aktivity studenty doprovází zaměstnanci školy.
Denní aktivity jsou barbecue, kuželky, party pro
studenty do 18 let, UV mini golf, kvízový večer,
návštěva akvária, laser zone.
Půldenní výlety míří například do Rottingdeanu, kde
můžete obdivovat křídové útesy a větrný mlýn, do
historického městečka Lewes a dalších míst v Sussexu. Oblíbeným cílem sobotních výletů je Londýn,
Oxford, Bath. Stonehenge a další místa.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Hebrejština................................................
3. Řečtina ....................................................
4. Turečtina ................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

34%
11%
8%
7%
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&EJOCVSHI OÈEIFSOÏNďTUP MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFä QīÓNÏMFUZ[1SBIZ SPEJOZ 
SF[JEFODF CPIBUâQSPHSBNQSPWPMOâčBT UâEOZQPCZUVPE,č

&EJOCVSHI

ÀLPMB$&4&EJOCVSHI

https://bit.ly/3cdZEm0

Edinburgh

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
od pondělí do pátku.
Začátky: Homestay: Každé pondělí od 19.6. do
31.7., kurzy končí 11.8.2023.
Residential: Každé pondělí od 19.6. do 17.7.,
kurzy končí 28.7.2023.

101*4À,0-:

Hrad v Edinburghu, studenti při aktivitách a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

:PVOH-FBSOFS)PNFTUBZ

20

45 minut

2 - 6 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-8

:PVOH-FBSOFS3FTJEFOUJBM

20

45 minut

2 - 6 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Young Learner
)PNFTUBZ

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů (obvykle 12).
Výuka se zaměřuje na upevnění gramatiky a konverzační a poslechové dovednosti. V odpoledních hodinách je program pro volný čas. Ubytování je v rodinách.

Young Learner
3FTJEFOUJBM

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů (obvykle 12).
Výuka se zaměřuje na upevnění gramatiky a konverzační a poslechové dovednosti. Ubytování je v rezidenci, kurz má velmi bohatý program pro volný čas.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3



:PVOH-FBSOFS)PNFTUBZ



63 710



:PVOH-FBSOFS3FTJEFOUJBM



91 970



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, závěrečný certifikát, program
pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, cca 60 min. MHD od školy, dvoulůžkový až třílůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi zdarma.
3F[JEFODF1PMMPDL)BMMT, cca 30 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze,
snídaně a večeře formou bufetu, obědy v balíčku, ručníky s sebou, WiFi zdarma, pračka v objektu - platí se zvlášť.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Edinburgh - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Přímý let z Prahy s Ryanairem mohou využít pouze studenti starší 16 let. Mladší děti mohou letět přímým
letem z Prahy pouze v doprovodu osoby starší 16 let nebo mít let s přestupem. K letence s přestupem
rádi zajistíme za příplatek asistenci letušky během letu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště v Edinburghu do ubytování a zpět stojí 3 880 Kč. Odvozy jsou
povinné! Pro studenty mladší 16 let je povinná asistence s checkinem při odletu, stojí 1 900 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu je 880 Kč týdně, asistence s checkinem v Edinburghu stojí 1 900 Kč.

---

$FOUSFPG&OHMJTI4UVEJFT $&4 má 42 let tradice
a má školy ve Wimbledonu, Worthingu, Leedsu,
Dublinu a Torontu.
$&4&EJOCVSHI používá na kurzy pro mládež střední školu James Gillespie, 15 minut pěšky od centra.
Škola má 30 tříd, velkou tělocvičnu a krytý bazén.
Během výuky se seznámíte se skotskou historií
a současností, tradicemi, hudbou a tancem. Skotsko
je nádherná země a Edinburgh je úžasný!
&EJOCVSHI je hlavní město Skotska. Nádherné historické město svými památkami a rozložením trochu připomíná Prahu. Majestátní hrad uvidíte téměř
z každé části centra města. Princess Street a Royal
Mile jsou nezapomenutelné. Edinburgh má řadu
muzeí, která rozhodně navštivte, např. Muzeum
Skotska, Královské muzeum, Národní galerie nebo
Muzeum války. Edinburgh je známý díky slavnému
festivalu divadla a hudby, který probíhá od konce
července do začátku září. Edinburský festival je největší festival v Evropě. Edinburgh je bezpečné, přehledné a přátelské město s vysokou kvalitou života.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzu Young Learner zahrnuje 4 - 5 odpoledních aktivit týdně (prohlídka Edinburghu, návštěva
Edinburského hradu, Botanických zahrad, Národní
galerie, Holyrood Palace, Národního muzea,
návštěva pláže Portobello Beach). Jednou týdně
je sportovní odpoledne a jednou týdně je večerní
aktivita - diskotéka nebo večer skotských tanců.
Celodenní sobotní výlet míří do Glasgow nebo do
Loch Katrine v národním parku Loch Lomond a na
středověký hrad Doune, kde se točila řada filmů,
(například Waverley, Ivanhoe nebo Monty Python
a Svatý grál). Studenti mají volno 6 večerů týdně
a celou neděli.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Ruština........................................................
3. Španělština................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

32%
15%
14%
5%
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WPMOâ čBT W DFOď   UâEOZ QPCZUV PE   ,č   UâEOZ PE   ,č

-FFET

ÀLPMB$&4-FFET

https://bit.ly/2NF37Qv

Leeds

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá:
9.30 - 11.00; 11.15 - 12.45 hod.
Začátky: Každé pondělí od 19.6. do 31.7.; kurzy
končí 11.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti před budovou školy, procházka po městě, výuka a studentky ve společenské místnosti

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 6 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-8

4UBOEBSE&OHMJTIBOE"DUJWJUZ

101*4,63;ù
Pro mladé studenty ve věku 14 - 17 let, kteří chtějí zlepšit svou obecnou angličtinu a užít si pobyt
v krásném městě.
4UBOEBSE&OHMJTI má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů (obvykle 12). V odpoledních hodinách je 5x týdně program pro volný čas.
BOE"DUJWJUZ

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
4UBOEBSE&OHMJTIBOE"DUJWJUZ

$FOUSFPG&OHMJTI4UVEJFT $&4 -FFET byla založena r. 2002, je uznaná Britskou radou a je členem
asociace English UK. Budova, kterou škola používá pro letní kurzy pro mládež, je Swarthmore Education Centre na Woodhouse Square, cca 10 minut od centra Leedsu. Blízko jsou muzea, galerie,
obchody. Škola má kavárnu, terasu, sportovní halu
a nedaleko je také sportovní centrum.
-FFETleží na severu Anglie v hrabství West Yorkshire a má téměř 800 000 obyvatel. Je to živé, prosperující velkoměsto. Leeds je po Londýnu druhým
největším finančním centrem Anglie. Leeds má špičkovou univerzitu a dobrou studentskou infrastrukturu. V Leedsu se koná řada festivalů, Leeds Carnival
je nejstarší karneval v západní Evropě, dále filmový festival, hudební festival a další.
Leeds je samozřejmě skvělé východisko pro poznávání hrabství Yorkshire. Připomeňme lázeňské město
Harrogate, York s nádhernou katedrálou York Minster, Haworth (žily a psaly zde sestry Brontëovy),
ruiny Fountain Abbey, romantické městečko Whitby, odkud vyplul kapitán Cook na svoje cesty a kde
se svojí lodí přistál Dracula a další.







35 270

52 770

69 970

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, závěrečný certifikát, program
pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, do 40 minut MHD od školy, dvoulůžkový až třílůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi zdarma.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Manchester (Leeds) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW-FFETV do ubytování a zpět stojí 4 980 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW.BODIFTUFSV do ubytování v Leedsu a zpět stojí 7 920 Kč.
Asistence zaměstnance školy s checkinem při odletu stojí 1 900 Kč a tato asistence je povinná pro
studenty mladší 16 let!

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu je 880 Kč týdně.
2. Asistence zaměstnance školy s checkinem při odletu stojí 1 900 Kč.

---

Cena kurzu Standard English and Activity zahrnuje
odpolední program pro volný čas: 4 odpolední aktivity týdně, např. divadla, muzea (Kirkstall Abbey),
Roundhay Park, Tropical World, X Factor Talent
show, různé sporty, kvízy a soutěže, 1 půldenní výlet
a 1 večerní akci týdně v pátek (diskotéka) a sobotní
celodenní výlet např. do Yorku (procházka po městě, katedrála, Jorvik - vikingské muzeum, čas na nákupy) nebo např. výlet na hrad Skipton v Yorkshire Dales a návštěva jeskyní White Scar (největší přístupné
jeskyně v Anglii). Páteční odpoledne, celou neděli
a 6 večerů týdně kromě pátečního večeře, kdy je
party na rozloučenou, mají studenti volno.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština.................................................... 40%
2. Arabština ................................................... 30%
3. Portugalština................................................ 12%
4. Čínština......................................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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0YGPSE OÈEIFSOÏIJTUPSJDLÏNďTUP MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFä SF[JEFODFBSPEJOZ 
CPIBUâQSPHSBNQSPWPMOâčBT UâEOZQPCZUVPE,č

0YGPSE

ÀLPMB$&40YGPSE

https://bit.ly/3cgWtKr

Oxford

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.30 - 13.00 hod. od pondělí do pátku.
Začátky: Každé pondělí od 19.6. do 31.7., kurzy
končí 11.8.2023.

101*4À,0-:

Studentky při výuce, Oxford, budova školy a školní kavárna
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

:PVOH-FBSOFS)PNFTUBZ

20

45 minut

2 - 7 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-8

:PVOH-FBSOFS3FTJEFOUJBM

20

45 minut

2 - 7 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Young Learner
)PNFTUBZ

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů (obvykle 12).
Ubytování je v rodinách.

Young Learner
3FTJEFOUJBM

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů (obvykle 12).
Ubytování je v rezidenci Ruskin v Oxfordu.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3



EBMÝÓUâEFO

:PVOH-FBSOFS)PNFTUBZ



68 770



22 720

:PVOH-FBSOFS3FTJEFOUJBM



82 990



26 000

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, závěrečný certifikát, program
pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, do 25 minut MHD od školy, dvoulůžkový až třílůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi zdarma.
3F[JEFODF3VTLJO)BMMT, 15 minut chůze od školy, jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj, vlastní koupelna,
plná penze, WiFi zdarma, pračka v objektu - praní za poplatek, stravování ve školní kavárně.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Gatwick, Stansted) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do ubytování a zpět stojí 7 900 Kč, odvoz z letiště
Gatwick a zpět stojí 10 260 Kč, odvoz z letiště Stansted a zpět stojí 10 840 Kč. Odvozy jsou povinné!
Pro studenty mladší 16 let je povinná asistence s checkinem při odletu, stojí 1 900 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu je 880 Kč týdně, asistence s checkinem při odletu stojí 1 900 Kč.
2. Poplatek za permanentku na autobus stojí cca 15 GBP týdně, kupuje se na místě.

---

$FOUSFPG&OHMJTI4UVEJFT $&4 má 41 let tradice
a kromě školy v Oxfordu má školy pro dospělé v
Edinburghu, Wimbledonu, Worthingu, Leedsu, Harrogatu, Dublinu a Torontu.
$&40YGPSEsídlí v oxfordském předměstí Old Headington, v Ruskin College, cca 25 minut autobusem od centra města. Deset minut chůze od školy je
spousta obchodů, kaváren a restaurací. Škola má
15 moderně zařízených tříd, kavárnu Crinkle Crankle Café, knihovnu, počítačovou učebnu, multimediální učebnu, kino a diskotéku. WiFi připojení zdarma.
Studenti, kteří bydlí na koleji, se stravují v kavárně.
Snídaně je formou bufetu, k obědu a k večeři je
výběr ze dvou jídel, jedno jídlo je vegetariánské.
K večeři je vždy také moučník - klasický anglický
Eton mess, treacle sponge & custard, rhubarb crumble & custard a další dobroty.
0YGPSE je sídlem nejslavnější světové univerzity,
má 160 000 obyvatel a leží na řece Ox. Oxford
leží necelou hodinu od Londýna. Mezi oxfordské profesory patří například J.R.R. Tolkien, autor Pána prstenů, Lewis Carroll, autor slavné knihy Alenka v říši divů a za zrcadlem a C.S. Lewis,
autor proslulé série sedmi knih Letopisy Narnie.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzu Young Learner Homestay zahrnuje 5
odpoledních a 1 večerní aktivitu týdně, jeden celodenní a jeden půldenní výlet týdně. Cena kurzu
Young Learner Residential zahrnuje jeden celodenní
výlet, jeden půldenní výlet a 5 večerních a 5 odpoledních aktivit týdně. V neděli máte volno.
Můžete se těšit na sportovní aktivity (fotbal, basketbal, volejbal, tenis, frisbee), prohlídku Oxfordu, nakupování, karaoke, disco, talentovou show CES X
Factor. Půldenní výlety míří do Ashmolean Museum,
Christchurch College, Magdalene College, St. Mary‘s Tower, Bodleian Library. Celodenní sobotní výlety jsou do Londýna, Stratfordu, Cotswolds, Cambridge, Bathu nebo na hrad Windsor či Warwick.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Španělština................................................
3. Japonština..................................................
4. Čínština......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

55%
10%
6%
4%
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8PSUIJOH

ÀLPMB$&48PSUIJOH

https://bit.ly/36aJ0ju

Worthing

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá:
9.30 - 11.00; 11.15 - 12.45 hod.
Začátky: Každé pondělí od 19.6. do 31.7.; kurzy
končí 11.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti před budovou školy, výlet, studentky školy, Worthing

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

45 minut

2 - 6 týdnů

15 nejvíce, obvykle 12

3-8

4UBOEBSE&OHMJTIBOE"DUJWJUZ

101*4,63;ù
Pro mladé studenty ve věku 14 - 17 let, kteří chtějí zlepšit svou obecnou angličtinu a užít si pobyt v krásném
přímořském letovisku.
4UBOEBSE&OHMJTI má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů (obvykle 12). V odpoledních hodinách je 3x týdně program pro volný čas.
BOE"DUJWJUZ

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
4UBOEBSE&OHMJTIBOE"DUJWJUZ









55 990



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, závěrečný certifikát, program
pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, do 30 minut MHD od školy, dvoulůžkový až třílůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi zdarma.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Gatwick do Worthingu a zpět stojí 6 940 Kč, z Heathrow do
Worthingu a zpět 8 400 Kč. Odvozy jsou povinné!
Pro studenty mladší 16 let je povinná asistence s checkinem při odletu, stojí 1 900 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Poplatek za speciální dietu je 880 Kč týdně.
2. Asistence zaměstnance školy s checkinem při odletu stojí 1 900 Kč.

---

$FOUSFPG&OHMJTI4UVEJFT $&4 nabízí kurzy angličtiny pro mládež ve Worthingu od r. 1976, sídlí
ve viktoriánské budově, blízko nádraží, centra města a moře. CES má akreditaci Britské rady a je členem asociace English UK. Třídy jsou audiovizuálně zařízeny, nechybí zde televize s DVD přehrávačem. V klubovně je širokoúhlá televize a stolní tenis. Součástí areálu je zahrada. Škola využívá v létě
pro výuku místní základní školy a studenty ubytovává v hostitelských rodinách vzdálených od školy
nejvíce 30 minut jízdy autobusem. Týdenní jízdenka stojí cca 16 GBP.
8PSUIJOH je oblíbené, pohodové letovisko v hrabství West Sussex. Má 100 000 obyvatel. Do Londýna se dostanete vlakem za hodinu, do Brightonu za
20 minut. Worthing je klidnější než Brighton, ale nudit se tu rozhodně nebudete. Ve Worthingu je spousta obchodů, parků a zahrad, 8 km dlouhá pobřežní
promenáda, zábavní molo, divadla, koncertní sály.
Poslední týden v červenci a první týden v srpnu ve
Worthingu probíhá Worthing Lions Festival, v podstatě dvoutýdenní pouť.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzu Standard English and Activity zahrnuje
odpolední program pro volný čas: 3 odpolední aktivity týdně, např. různé sporty, kvízy a soutěže, 1
půldenní výlet ve středu (Chichester, Brighton, Weald Open Air Museum, Arundel Castle), 1 večerní akci týdně (diskotéka) a sobotní celodenní výlet
např. do Londýna (procházka po hlavních památkách a projížďka po Temži nebo National History Museum a Covent Garden), Portsmouthu (prohlídka města, přístavu a historických lodí) nebo
Winchesteru (krásná gotická katedrála, kulatý stůl
krále Artuše, Winchester byl ve středověku hlavní město Anglie). Páteční odpoledne, celou neděli
a 6 večerů týdně mají studenti volno.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Španělština................................................
3. Čínština......................................................
4. Ruština........................................................
5. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

22%
18%
6%
5%
3%
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UâEOZQPCZUV WâVLB VCZUPWÈOÓ TUSBWB BLUJWJUZ [B,č

$BNCSJEHF

ÀLPMB&NCBTTZ4VNNFS$BNCSJEHF

https://bit.ly/39jsTlL

Cambridge

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod.
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsazenosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
;BčÈULZ Summer Residence: každou neděli od 2.7.
do 30.7.2023. Kurzy končí 13.8.2023.

101*4À,0-:

Studentky na výletě, město Cambridge, výuka a studentky v parku

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 4 týdny

17 nejvíce

3-8

4VNNFS3FTJEFODF

101*4,63;ù
4VNNFS3FTJEFODF

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 17 studentů a bohatý program pro volný čas. .

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
4VNNFS3FTJEFODF



3



56 650

83 510

109 960

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF5SJQPT$PVSU hned vedleškoly, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze (snídaně v residenci, oběd a večeře v Abbey College), vlastní ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní za příplatek.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Stansted) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Stansted do Cambridge (16 - 17 let) a zpět stojí 6 590 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do Cambridge (14 - 17 let) a zpět stojí 11 290 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Všichni studenti si musí koupit jízdenku na MHD, cca 17 GBP týdně (doprava do školy a na aktivity).

---

&NCBTTZ4VNNFS &$ je uznaná Britskou radou,
je členem English UK, specializuje se na kurzy pro
děti a mládež. Velice kvalitní výuka i ubytování, bohatý program pro volný čas a pohodové město, to
jsou hlavní důvody, proč se studenti do Cambridge
rádi vracejí. Výuka probíhá v Abbey College.
$BNCSJEHF je nádherné, starobylé univerzitní město se 100 tisíci obyvateli. Leží cca hodinu jízdy vlakem severně od Londýna. Cambridge nejvíce proslavila místní univerzita, která byla založena roku
1284. Uchvátí Vás malebné prostředí a nádherná
architektura. V Cambridge studovalo 90 nositelů
Nobelovy ceny!

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 6 celodenních výletů, večerní a odpolední aktivity. Celodenní výlety mohou směřovat do Londýna nebo Oxfordu nebo na zajímavá místa v Cambridge. Odpoledne (dopoledne) se mohou studenti těšit na prohlídku Cambridge, plavbu po řece, návštěvu muzeí, hradů a různé sporty (např. bowling, plavání, bruslení,
minigolf), večerní akce zahrnují večírek na uvítanou,
diskotéku, večer se salsou.
Všichni studenti si musí zakoupit jízdenku na místní
MHD, cena je cca 17 GBP na týden.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1.Italština ......................................................
2.Španělština ...............................................
3.Portugalština .............................................
4.Francouzština ............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...........................................

39%
12%
10%
8%
7%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEÏEPTQďMÏPEEPMFU

"OHMJF

-POEâO MFUOÓLVS[ZQSPNMBEÏEPTQďMÏPEEPMFU SF[JEFODF CPIBUâ
QSPHSBN UâEOZQPCZUV WâVLB VCZU TUSBWPWÈOÓ BLUJWJUZ [B,č

-POEâO4PVUI#BOL

ÀLPMB&NCBTTZ4VNNFS-POEâO4PVUI#BOL

https://bit.ly/3pyPS1Y

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod.
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsazenosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
;BčÈULZ Každou neděli od 25.6. do 30.7.2023;
kurzy končí 13.8.2023.

101*4À,0-:

Výuka (2x foto), Londýn (2x foto), studenti v areálu univerzity a výuka

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

-POEPO4PVUI#BOL

20

45 minut

2 - 5 týdnů

17 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mládé dospělé ve věku 18 - 21 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Londýn.
Studenti jsou ubytování na koleji kousek od místa výuky.
-POEPO4PVUI#BOL

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 17 studentů a bohatý program pro volný čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
-POEPO4PVUI#BOL

&NCBTTZ4VNNFS je uznaná Britskou radou, je členem English UK, má desítky letních škol po celém
světě a specializuje se na kurzy angličtiny pro mládež a dospělé. Skupina EC odkoupila v roce 2019
řetězec Embassy a všechny letní kurzy pro mládež
začlenila pod značku Embassy Summer.
-POEâO je úžasné město, kde si každý najde něco
zajímavého (galerie, parky, muzea, puby, paláce, nádhernou ZOO, kluby, koncerty, trhy apod.).
Výuka probíhá v London South Bank University.
-POEPO4PVUI#BOL6OJWFSTJUZ je výborně vybavená škola, nachází se kousek od London Bridge
a London Eye. Studenti jsou ubytováni v rezidenci, která je kousek od hlavní budovy London South Bank University.



3

4

EBMÝÓUâEFO

58 980

86 960

115 520

28 740

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3FTJEFODF.D-BSFO)PVTF, v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy London South Bank University, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze v areálu Univerzity (teplý oběd, na výlety a o víkendu obědy v balíčku, večeře jsou teplé), vlastní ručníky s sebou! WiFi zdarma, praní za poplatek 3 GBP za 1 praní. Vratný depozit 30 GBP, úklid jednou týdně, klubovna.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
/FQPWJOOâPEWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do ubytování a zpět stojí 7 400 Kč pro
přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod., z letiště Gatwick do ubytování a zpět stojí 9 060
Kč pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Žádné nejsou.

---

Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 10
odpoledních aktivit a 2 celodenní výlety v sobotu
a jeden v neděli, každý den jsou večerní aktivity.
Odpolední aktivity jsou např.: The British Museum,
The Museum of London, Tower Bridge, výlet lodí
po Temži, National Gallery, sportovní odpoledne,
London Eye aj.
Můžete se těšit na celodenní výlet do Canterbury,
Brightonu, Oxfordu nebo Cambridge.
Večerní akce zahrnují večírky na uvítanou a na
rozloučenou, filmový večer, tématickou diskotéku,
kvízy či soutěže, talentovou show, večerní nákupy
na Oxford Street nebo Westfield Street.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština ...................................................... 36%
2. Španělština................................................ 29%
3. Portugalština..............................................
9%
4. Srbština ...................................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

"OHMJF

-POEâO MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFäPEEPMFU SF[JEFODF CPIBUâQSPHSBN 
UâEOZQPCZUV WâVLB VCZUPWÈOÓ TUSBWPWÈOÓ BLUJWJUZ [B,č

-POEâO4PVUI#BOL

ÀLPMB&NCBTTZ4VNNFS-POEâO4PVUI#BOL

https://bit.ly/30sNIsK

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod.
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsazenosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
;BčÈULZ Každou neděli od 25.6. do 30.7.2023;
kurzy končí 13.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti v areálu školy a při výuce, Londýn (2x foto), studenti před školou Univerzity a v jídelně

1õ&)-&%,63;ù
-POEPO+VOJPS4PVUI#BOL

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 7 týdnů

17 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 14 - 17 let, která se chce zdokonalit v angličtině a chce poznat Londýn. Studenti jsou ubytování na koleji kousek od školy.
-POEPO+VOJPS4PVUI má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 17 studentů ve věku 14 - 17 let a bohatý program pro volný čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.
#BOL

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
-POEPO+VOJPS4PVUI#BOL

&NCBTTZ4VNNFS je uznaná Britskou radou, je členem English UK, má desítky letních škol po celém
světě a specializuje se na kurzy angličtiny pro děti
a mládež. Skupina EC odkoupila v roce 2019 řetězec Embassy a všechny letní kurzy pro mládež začlenila pod značku Embassy Summer.
-POEâO je úžasné město, kde si každý najde něco
zajímavého (galerie, parky, muzea, puby, paláce, nádhernou ZOO, kluby, koncerty, trhy apod.).
Výuka probíhá v London South Bank University.
-POEPO4PVUI#BOL6OJWFSTJUZ je výborně vybavená škola, nachází se kousek od London Bridge
a London Eye. Studenti jsou ubytováni v rezidenci, která je kousek od hlavní budovy London South Bank University.

2

3



EBMÝÓUâEFO

58 980

86 960

115 520

28 740

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF.D-BSFO)PVTF, v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy London South Bank University, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze v areálu Univerzity (teplý oběd, na výlety a o víkendu obědy v
balíčku, večeře jsou teplé), vlastní ručníky s sebou! WiFi zdarma, praní za poplatek 3 GBP za 1 praní. Vratný
depozit 30 GBP, úklid jednou týdně, klubovna.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do ubytování a zpět stojí 7 400 Kč, z letiště Gatwick
do ubytování a zpět stojí 9 060 Kč a z letiště Stansted do ubytování a zpět 9 890 Kč. Platí pro přílety
a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Žádné nejsou.

---

Cena kurzů London Junior South Bank zahrnuje při
dvoutýdenním kurzu 10 odpoledních aktivit a 2
celodenní výlety v sobotu a jeden v neděli, každý
den jsou večerní aktivity. Odpolední aktivity: The
British Museum, The Museum of London, Tower
Bridge, výlet lodí po Temži, sportovní odpoledne,
National Gallery, London Eye aj.
Můžete se těšit na celodenní výlet do Canterbury,
Brightonu, Oxfordu nebo Cambridge.
Večerní akce zahrnují večírky na uvítanou a na
rozloučenou, filmový večer, tématickou diskotéku,
kvízy či soutěže, talentovou show, večerní nákupy
na Oxford Street nebo Westfield Street.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština ...................................................... 36%
2. Španělština................................................ 29%
3. Portugalština..............................................
9%
4. Srbština ...................................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

"OHMJF

-POEâO MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFäPEEPMFU SF[JEFODF CPIBUâQSPHSBN 
UâEOZQPCZUV WâVLB VCZUPWÈOÓ TUSBWPWÈOÓ BLUJWJUZ [B,č

-POEâO.JMF&OE

ÀLPMB&NCBTTZ4VNNFS-POEâO.JMF&OE

https://bit.ly/3LGDuaX

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod.
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsazenosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
;BčÈULZ Každou neděli od 25.6. do 30.7.2023;
kurzy končí 13.8.2023.

101*4À,0-:

Výuka, studenti o přestávce, Londýn (2x foto), studenti v areálu Univerzity a výuka

1õ&)-&%,63;ù
-POEPO+VOJPS.JMF&OE

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 7 týdnů

17 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 14 - 17 let, která se chce zdokonalit v angličtině a chce poznat Londýn. Studenti jsou ubytování na koleji v kampusu školy.
-POEPO+VOJPS.JMF
&OE

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 17 studentů a bohatý program pro volný čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
-POEPO+VOJPS.JMF&OE

&NCBTTZ4VNNFS je uznaná Britskou radou, je členem English UK, má desítky letních škol po celém
světě a specializuje se na kurzy angličtiny pro děti
a mládež. Skupina EC odkoupila v roce 2019 řetězec Embassy a všechny letní kurzy pro mládež začlenila pod značku Embassy Summer.
-POEâO je úžasné město, kde si každý najde něco
zajímavého (galerie, parky, muzea, puby, paláce, nádhernou ZOO, kluby, koncerty, trhy apod.).
Výuka i ubytování je v kampusu Queen Mary University.&NCBTTZ4VNNFS-POEPO.JMF&OE je výborně vybavená škola, nachází se v moderně vybaveném kampusu Queen Mary University of London,
který má sportovní halu a dobré spojení do centra.

2

3



EBMÝÓUâEFO

57 970

85 670

113 310

28 190

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3FTJEFODF2VFFO.BSZ6OJWFSTJUZ, v areálu Queen Mary University, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna,
plná penze v areálu Univerzity (teplý oběd, na výlety a o víkendu obědy v balíčku, večeře jsou teplé), vlastní ručníky s sebou! WiFi zdarma, praní za poplatek 3 GBP za 1 praní. Vratný depozit 30 GBP, úklid jednou týdně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do ubytování a zpět stojí 7 400 Kč pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod., z letiště Gatwick do ubytování a zpět stojí 9 060 Kč pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Žádné nejsou.

---

Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 10
odpoledních aktivit a 2 celodenní výlety v sobotu
a jeden v neděli, každý den jsou večerní aktivity.
Odpolední aktivity jsou např.: The British Museum, The Museum of London, Tower Bridge, výlet
lodí po Temži, National Gallery, sportovní odpoledne, London Eye aj.
Můžete se těšit na celodenní výlet do Canterbury,
Brightonu, Oxfordu nebo Cambridge.
Večerní akce zahrnují večírky na uvítanou a na
rozloučenou, filmový večer, tématickou diskotéku,
kvízy či soutěže, talentovou show, večerní nákupy
na Oxford Street nebo Westfield Street.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1.Italština ......................................................
2.Španělština ...............................................
3.Portugalština .............................................
4.Francouzština ............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...........................................

27%
23%
6%
6%
0%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

#SJHIUPO MFUOÓLVS[ZQSPEďUJBNMÈEFäPEEPMFU SF[JEFODF CPIBUâ
QSPHSBN UâEOZQPCZUV WâVLB VCZUPWÈOÓ TUSBWPWÈOÓ BLUJWJUZ PE,č

#SJHIUPO

ÀLPMB&NCBTTZ4VNNFS#SJHIUPO6OJWFSTJUZPG4VTTFY

https://bit.ly/38GoA5X

Brighton

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod.
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsazenosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
;BčÈULZ Každé ÞUFSâ od 27.6. do 1.8.2023;
kurzy končí 15.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti na pláži, ve třídě, pláž v Brightonu a výlet do Royal Pavilion

1õ&)-&%,63;ù
#SJHIUPO3FTJEFODF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 7 týdnů

17 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mladé studenty ve věku 14 - 17 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Brighton. Ubytování je na koleji.
#SJHIUPO3FTJEFODF

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 17 studentů a bohatý program pro volný
čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
#SJHIUPO3FTJEFODF

&NCBTTZ4VNNFS EīÓWF&$ je uznaná Britskou
radou, je členem English UK, má desítky škol po celém světě a specializuje se na kurzy angličtiny pro
děti a mládež. EC odkoupila v roce 2019 řetězec
Embassy a všechny letní kurzy pro mládež začlenila pod značku Embassy Summer.
#SJHIUPO je živé přímořské letovisko s 250 tisíci obyvateli, leží hodinu vlakem jižně od Londýna.
Výuka probíhá v University of Sussex.
5IF6OJWFSTJUZPG4VTTFY má moderní kampus blízko národního parku South Downs.
Studenti bydlí na koleji ve studentských bytech v
jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, přičemž každý byt má 5 - 7 pokojů. Každý pokoj je
uzamykatelný. Dívky a chlapci jsou na oddělených
patrech. Na patrech bydlí zaměstnanci školy, kteří
jsou studentům k dispozici.
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EBMÝÓUâEFO

54980

81270

107780

26 810

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEÞUFSâQīFE[BčÈULFNLVS[VEPÞUFSâQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3FTJEFODF6OJWFTJUZPG4VTTFY, v areálu školy, jednolůžkové pokoje v apartmánu pro 5 - 7 osob, vlastní koupelna, plná penze, na exkurze obědy v balíčku Vlastní ručníky s sebou, ložní prádlo poskytuje škola. Depozit
80 GBP - záloha na případné škody.
Stravování je formou bufetu v univerzitní menze, vždy je na výběr maso nebo ryba a vegetariánské jídlo. Dieta je
bez příplatku. K dispozici je salátový bar, voda a dezerty. WiFi zdarma a praní 1x týdně zdarma.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Gatwick do Brightonu a zpět (studenti 16 - 17 let) stojí 4 980
Kč pro přílety a odlety vždy v úterý mezi 8.00 - 20.00 hod., z letiště Heathrow do Brightonu a zpět
(studenti 14 - 17 let) stojí 9 980 Kč pro přílety a odlety vždy v úterý mezi 8.00 - 20.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Všichni studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 30 GBP na týden.

---

Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 10
odpoledních a 8 večerních aktivit, 2 půldenní výlety a 2 celodenní výlety. Můžete se těšit na celodenní výlet do Londýna, Windsoru nebo Canterbury. Mezi odpolední akce patří prohlídka Brightonu,
návštěva zábavního mola Brighton Pier nebo místního akvária, návštěva slavného paláce Royal Pavilion, hradu Arundel Castle nebo sportovní odpoledne. Večerní akce zahrnují večírky na uvítanou a na
rozloučenou, filmový večer, tématickou diskotéku,
lekce salsy, kvízy či soutěže nebo talentovou show.
Všichni studenti si koupí jízdenku na místní MHD,
cena je cca 30 GBP za týden. V Brightonu se určitě nudit nebudete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Hebrejština................................................
3. Řečtina ....................................................
4. Turečtina ................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

34%
11%
8%
7%


1"/&%0,503& CENA DIETY JE PRO BEZLEPKOVOU 8GBP NA DEN A VEGET.+VEGAN 7 GBP NA DEN. ZADALA JSEM DO DTB. 56 GBP (8x7).Jinak je nově
cena za transfery zvlášt, nemají již sobotní odvozy zdarma. Díky MM

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFä
PEEP  MFU

"OHMJF

*MGSBDPNCF  LSÈTOâ %FWPO  NBMÏ MFUPWJTLP  OFKSĜ[OďKÝÓ TQPSUZ OFCP UFOJT
TVSGPWÈOÓ UâEOZLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓBPEWP[ĜPE,č

*MGSBDPNCF

ÀLPMB$IBOOFM4DIPPMPG&OHMJTI*MGSBDPNCF

Ilfracombe

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti při aktivitách
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

&YQMPSJOH%FWPO 

15, 18

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

"EWFOUVSF4QPSUT

15+7,5

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce, 8

3-8

$MBTTJD 4FB8BUFS4QPSUT

15+9

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce, 8

3-8

$MBTTJD 4VSmOH

15+9

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce, 8

3-8

$MBTTJD 5FOOJT

15+7,5

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce, 6

3-8

$MBTTJD 4USFFU%BODF

15+7,5

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce, 6

3-8

$MBTTJD )PSTF3JEJOH

15+7

60 minut

2 týdny +

15 nejvíce, 6

3-8

101*4,63;ù
&YQMPSJOH%FWPO

má 15 nebo 18 lekcí angličtiny týdně ve skupině max. 15 studentů a program pro volný čas zaměřený spíše na výlety po Devonu než na sport.

"EWFOUVSF4QPSUT

má 15 lekcí angličtiny ve skupině max. 15 studentů a 3 x 2,5 lekce slézání stěn, surfování, čtyřkolka, vodní sporty týdně ve skupině 8 studentů.

$MBTTJD 4FB8BUFS4QPSUT

má 15 lekcí angličtiny a 3 x 3 lekce týdně vodních sportů, od 12 do 16 let.

$MBTTJD 4VSmOH

má 15 lekcí angličtiny a 3 x 3 lekce surfování týdně pod vedením trenéra.

$MBTTJD 5FOOJT

má 15 lekcí angličtiny a 3 x 2,5 lekce tenisu týdně pod vedením trenéra.

$MBTTJD 4USFFU%BODF

má 15 lekcí angličtiny a 3 x 2,5 lekce street dance týdně. Možný pouze v červenci.

$MBTTJD )PSTF3JEJOH

má 15 lekcí angličtiny a 2 x 3,5 lekce jízdy na koni týdně. Vezměte si jezdeckou přilbu, oblečení a boty.

*Kurz začíná každou sobotu od 17.6. do 5.8.2023, končí 19.8.2023.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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&YQMPSJOH%FWPO

42 980

63 980

84 980

&YQMPSJOH%FWPO

43 690

64 990

86 470

"EWFOUVSF4QPSUT

52 270

78 410

103 940

$MBTTJD 4FB8BUFS4QPSUT

54 810

81 960

108 940

$MBTTJD 4VSmOH

52 270

78 410

103 940

$MBTTJD 5FOOJT

45 720

68 580

90 490

$MBTTJD 4USFFU%BODF

45 720

68 580

90 490

$MBTTJD )PSTF3JEJOH

52 270

78 410

103 940

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů a sportovního vybavení (kromě tenis. rakety, jezdeckého úboru),
ubytování, stravování, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
3PEJOB, od soboty před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu, dvoulůžkový pokoj, plná penze (obědy
v balíčku), povlečení a ručníky k dispozici, vlastní plážová osuška, WiFi zdarma, praní jednou týdně v ceně, max.
25 minut pěšky, vzdálenější rodiny max. 20 minut školním autobusem. Příplatek za speciální dietu je 1 650 Kč týdně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ [ -POEâOB Uvítání na Heathrow (přílet v sobotu mezi 11.00 - 14.00 hod.), odvoz školním
autobusem do Ilfracombe a odvoz zpět na Heathrow (odlet v sobotu mezi 12.00 - 15.00 hod.) stojí 3 970 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu je 1 650 Kč týdně.

---

Výuka probíhá: 9.00 - 10.00; 10.15 - 11.15;
11.30 - 12.30; 13.30 - 14.30; 14.45 - 15.45; 16.00
- 17.00 hod., výuka může být i v sobotu.
Začátky: Kurzy začínají každou sobotu od 10.6.
do 26.8. 2023, kurzy končí 9.9.2023. Kurz
Street Dance je pouze od 1. - 15.7.2023, končí
29.7.2023. Kurz Classic + Sea WaterSports začíná každou sobotu od 17.6. do 5.8.2023, končí 19.8.2023.

101*4À,0-:

$IBOOFM 4DIPPM PG &OHMJTI vznikla roku 1973,
je uznána Britskou radou a je členem English UK.
Škola sídlí v malém městečku Ilfracombe na pobřeží severního Devonu a specializuje se na kurzy
pro děti a mládež. */5"$5TQPMVQSBDVKFTFÝLPMPVKJäMFU

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena všech kurzů zahrnuje 1 celodenní výlet (Exeter, akvárium v Plymouthu, ZOO v Paigntonu, národní park Exmoor, Artušův hrad Tintagel) a nejméně 3
večerní aktivity týdně (karaoke, talent show, disko).
Nejméně 3 odpolední aktivity nebo výlety při 15 lekcích, 2 při 18 lekcích. V neděli je volno, studenti tráví čas s hostitelskou rodinou nebo si vyberou z aktivit
navíc, které se platí na místě a stojí cca 5 - 40 GBP.
Program kurzu&YQMPSJOH%FWPO je zaměřen všeobecně na aktivity spojené s Devonem.
"EWFOUVSF4QPSUTmá 3x týdně 2,5 lekce aktivit
(čtyřkolky, surfování, slézání skály). Musíte být schopni uplavat nejméně 50 metrů na otevřeném moři!
$MBTTJD 4FB8BUFS4QPSUTmá 3x týdně 3 lekce
vodních sportů, a to jak v moři, tak v bazénu. Vyzkoušíte si kajak, paddleboarding, surfování, plavání, potápění aj. Musíte umět uplavat nejméně 50 metrů!
$MBTTJD 4VSmOH má 3x týdně 3 lekce výuky surfování na Woolacombe Beach. Musíte umět uplavat
nejméně 50 metrů!
$MBTTJD 5FOOJT má 3x týdně 2,5 lekce výuky tenisu pod vedením kvalifikovaného trenéra. Přivezte
si raketu! Od 24.7. do 30.7.2023 (pravděpodobné datum, zatím nebylo potvrzeno) se v Ilfracombe bude konat North Devon‘s Primary Tennis Tournament, kterého se zúčastní i studenti! Tento týden
není vhodný pro začínající tenisty.
V případě nepříznivého počasí budou venkovní aktivity nahrazeny jiným programem.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
èFÝUÓTUVEFOUJ .......................................... 
2 .Španělština................................................ 23%
3. Italština....................................................... 23%
4. Francouzština............................................ 12%
5. Němčina....................................................
9%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

"OHMJF

#SJTUPM  MFUOÓ LVS[Z QSP NMÈEFä  ÝQJčLPWÈ ÝLPMB  SPEJOZ  CPIBUâ QSPHSBN
B.)%WDFOď LSFBUJWOÓXPSLTIPQZ[EBSNB UâEOZQPCZUV[B,č

#SJTUPM

ÀLPMB*)#SJTUPM

https://bit.ly/3odsMfK

Bristol

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.15 – 10.45; 11.05 - 12.35 hod.
Odpolední kreativní workshopy 3x týdně: 13.30
- 16.00 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí v termínu od 19.6. do
31.7.2023; kurzy končí 18.8.2023.

101*4À,0-:

Budova školy IH Bristol, výuka, studenti na výletě a studenti na školní zahradě

1õ&)-&%,63;ù
+VOJPS

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 9 týdnů

16 nejvíce

2-9

101*4,63;ù
Pro děti a mladé studenty ve věku 14 - 17 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině, užít si bohatý
program pro volný čas a chtějí poznat Bristol, krásné anglické město.
+VOJPS

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů a bohatý program pro volný čas. Každý týden se naučíte nejméně 100 nových slov a frází.
Místo 3 odpoledních aktivit se můžete zúčastnit speciálních kreativních workshopů zaměřených na filmování, divadlo, fotografovaní, žurnalistiku a práci DJ. 7BÝJWPMCVQSPTÓNTEďMUFQīJPCKFEOÈOÓLVS[V

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
+VOJPS







EBMÝÓUâEFO



56 370



18 130

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas, autobusovou jízdenku na MHD na celý pobyt a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, cca 45 min. MHD, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, na výlety oběd v balíčku, internet,
možnost praní, vlastní ručníky s sebou, studenti po příjezdu do rodiny obdrží jízdenku na MHD

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bristol (Heathrow) - Praha za nejnižší dostupnou cenu. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďBristol do ubytování stojí 2 410 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Do Bristolu
létá easyJet, s nímž mohou létat jen cestující starší 16 let. Odvoz taxíkem z letiště Heathrow do ubytování stojí 7 560 Kč., odvoz zpět stojí stejně. Na Heathrow mohou létat cestující starší 14 let.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za spec. dietu je 1 470 Kč týdně. Příplatek za příjezd do rodiny po 23.00 hod. je 650 Kč.

---

*) *OUFSOBUJPOBM)PVTF #SJTUPM je moderní, stylová škola, která pořádá kurzy angličtiny pro mládež. Sídlí v rezidenční čtvrti Clifton, blízko Bristol
University. V okolí školy je řada restaurací a obchodů. Škola má velmi přátelskou atmosféru, interaktivní tabule, počítače, WiFi zdarma, klubovnu a velkou zahradu, kde probíhá řada aktivit, barbecue a
uvítací party první den. Škola vlastní celkem 9 tříd
a její kapacita je 120 studentů.
#SJTUPM je krásné, živé univerzitní město (2 kvalitní
univerzity), má 500 000 obyvatel a leží v jihozápadní Anglii, 15 km od slavných lázní Bath. Symbolem Bristolu je visutý most překlenující propast nad
řekou Avon od slavného architekta Brunela, dále
pak Bristolská katedrála a městské muzeum, které
uchovává cenné přírodovědné a archeologické sbírky. V roce 2017 Bristol zvítězil v anketě o nejlepší
evropské město (The European City of the Year)
a bývá označován za nejzábavnější britské město
a město s nejspokojenějšími obyvateli. Do Bristolu
létá přímý let z Prahy, samostatně letět můžou
studenti od 16 let.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů angličtiny Junior 20 zahrnuje 1 celodenní výlet v sobotu, 5 půldenních a 2 až 3 večerní aktivity týdně. Můžete se těšit na sobotní výlety
do Londýna, cyklovýlet do Bathu, surfování v Devonu, výlety do Cardiffu, Stonehenge, Stratfordu upon
Avon nebo do Oxfordu.
Odpoledne si buď zvolíte 3 kreativní workshopy
(film, divadlo, fotografie, žurnalistika, DJing) a 2
odpolední aktivity týdně nebo 5 odpoledních aktivit týdně - prohlídka Bristolu, projíždky na loďkách,
návštěvy muzeí, hry a sportovní akce. Večerní program zahrnuje večírky na uvítanou, promítání filmů,
barbecue, různé sportovní i jiné aktivity. 3 večery v
týdnu mají studenti volno, v sobotu je celodenní výlet a v neděli budete mít celý den volno - strávíte ji
s hostitelskou rodinou nebo s novými přáteli z kurzu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština..................................................
2. Italština........................................................
3. Thajština......................................................
4. Francouzština ............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................

37%
20%
12%
10%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

"OHMJF

#PVSOFNPVUI LSÈTOÏMFUPWJTLPIPEJOZPE-POEâOB ÝQJčLPWÈÝLPMB QMÈäF 
SPEJOZ SFTJEFODF CPIBUâQSPHSBNQSPWPMOâčBT UâEOZPE,č

#PVSOFNPVUI

ÀLPMB,JOHT&EVDBUJPO

https://bit.ly/3I0PykH

Bournemouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ
PO - ST 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod., ČT - PÁ
13.30 - 15.00 a 15.30 - 17.00 hod. Jeden týden je
výuka třikrát dopoledne a dvakrát odpoledne, druhý týden naopak.
;BčÈUFL Každou neděli od 18.6. - 6.8.2023.
Kurzy končí 20.8.2023. Výuka probíhá od pondělí do pátku.

101*4À,0-:

Studenti školy, budova školy, pláž v Bournemouthu a studenti ve volném čase

1õ&)-&%,63;ù
&YQFSJFODF#PVSOFNPVUI

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mladé studenty, kteří chtějí studovat a zdokonalit svou angličtinu a užít si pobyt v krásném přímořském letovisku.
&YQFSJFODF
#PVSOFNPVUI

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a je pro mládež ve věku 14 -17 let. Cena pobytu zahrnuje jeden celodenní a dva půldenní výlety týdně, 3
odpolední aktivity a 2 večerní aktivity týdně. Výběr je až mezi třemi aktivitami - mini
golf, tenis, laser quest, projížďka na kole, kuželky, plavání apod. Všechny aktivity a
výlety probíhají v doprovodu zaměstnanců školy. Studenti dostanou permanentky
na místní autobusovou dopravu.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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&YQFSJFODF#PVSOFNPVUI)PNFTUBZ

46 460

65 980

85 640

&YQFSJFODF#PVSOFNPVUI3FTJEFODF

61 750

88 790

115 840

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, jízdenku na MHD, odvoz z letiště a zpět,
závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶

3PEJOB, max. 20 minut chůze od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, od večeře v neděli
před začátkem kurzu do snídaně v neděli po ukončení kurzu, praní 1x týdně zdarma, ručníky a plážová osuška
s sebou, WiFi zdarma. Jednolůžkový pokoj možný za příplatek.
3FTJEFODF$IBSNJOTUFS 20 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, plná penze, vlastní koupelna, ložní
prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi, praní zdarma. V rezidenci je 24 hodin denně zaměstnanec školy, na
kterého se studenti mohou kdykoli obrátit.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[)FBUISPXEP#PVSOFNPVUI je zahrnut v ceně kurzu a platí pro nedělní přílety 10.00 -18.00 hod. a nedělní odlety 11.00 - 19.00 hod. od 18.6. do 20.8.2023.

1õ¶1-"5,:
1. Rodina, příplatek v termínu 18.6. - 6.8.2023: 590 Kč týdně za dvoulůžkový pokoj a 1 620 Kč týdně
za jednolůžkový pokoj. Příplatek za jednolůžkový pokoj v termínu 6.8. - 20.8.2023 je 590 Kč týdně.
2. Příplatek za speciální dietu je 1 180 Kč týdně. Počítejte s kapesným 70 - 100 GBP týdně.

---

,JOHT &EVDBUJPO Bournemouth má akreditace
British Council a English UK.
,JOHT&EVDBUJPO#PVSOFNPVUI #SBJEMFZ3PBE
$BNQVT byla založena v roce 1957 a sídlí v
krásné rezidenční čtvrti, 20 minut chůze od pláže.
Kampus se skládá ze dvou školních budov, které
obklopují zahrady, parky a hřiště. Areál školy je 20
minut chůze od centra Bournemouthu.
Škola má 28 tříd, 2 multimediální učebny, knihovnu,
přednáškový sál, restauraci, hřiště pro badminton,
basketbal a další sporty. Škola nabízí zdarma fitness
lekce. WiFi je ve škole zdarma.
#PVSOFNPVUIje čisté, bezpečné a upravené lázeňské a univerzitní město 2 hodiny jihozápadně
od Londýna. Má 165 tisíc obyvatel, krytý bazén,
akvárium, parky, golfová hřiště, spoustu obchodů
a restaurací a 11 kilometrů dlouhou písečnou pláž.
Zahraniční studenti si Bournemouth velmi oblíbili,
je to po Londýnu druhé nejvyhledávanější město.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurz &YQFSJFODF #PVSOFNPVUI zahrnuje 2 půldenní a jeden sobotní celodenní výlet týdně, 3 odpolední aktivity (pondělí, středa, pátek) týdně a dvě
večerní aktivity týdně (úterý a pátek). Neděle jsou
volné, můžete si na místě přikoupit celodenní výlet
za cca 40 GBP.
Můžete se těšit na sportovní aktivity (hry, kuželky,
fotbal, karaoke, plavání, volejbal), půldenní výlety
(katedrála ve Winchesteru, hrad Corfe Castle, zámek Kingston Lacy, Portsmouth, nákupy v Southampton, přírodní rezervace Hengistbury Head, pevnost
Nothe Fort ve Weymouthu, návštěva outdoorového
centra Go Ape Moors Valley ) a sobotní celodenní
výlet (Bath, Oxford, Brighton, London, Windsor
Castle, Portsmouth).
Děti jsou při aktivitách WäEZ v doprovodu dospělých
zaměstnanců školy.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština..................................................... 18%
2. Němčina ................................................... 18%
3. Italština......................................................... 15%
4. Francouzština................................................ 13%
5. èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................. 8%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

"OHMJF

0YGPSE MFUOÓSF[JEFOčOÓLVS[ZQSPNMÈEFä JOUFO[JWOÓLVS[TWâVLPVQīFENďUĜ
WBOHMJčUJOď CPIBUâQSPHSBNQSPWPMOâčBT UâEOZQPCZUVPE,č

0YGPSE

ÀLPMB,JOHT0YGPSE

https://bit.ly/39kIp0C

Oxford

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.45; 11.15 - 12.45; 13.45
- 15.15; 15.45 - 17.15 hod. V pátek probíhá výuka
pouze do 12.45 hod.
Začátky: 2.7. a 16.7. začínají 2týdenní kurzy,
2.7. začíná 4týdenní kurz. Kurzy končí 30.7.2023.

101*4À,0-:

Studenti na chodbě školy, budova školy Kings Oxford, studenti na terase a na procházce ve městě

1õ&)-&%,63;ù
4VNNFS"DBEFNZ

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

12+24

45 minut

2 nebo 4 týdny

12 nejvíce

6-9

101*4,63;ù
4VNNFS"DBEFNZ

má 12 lekcí výuky akademické angličtiny a 24 lekcí předmětů v angličtině týdně
ve třídě nejvíce 12 studentů. Můžete si vybrat: fyzika + chemie nebo matematika
+ ekonomika. Kurz je pro studenty s výbornou znalostí angličtiny, kteří uvažují o
studiu na VŠ v zahraničí. Dozvíte se, jak podat přihlášku na britskou univerzitu.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
4VNNFS"DBEFNZ

,JOHT0YGPSE sídlí v kampusu St. Josephs, v Cowley, předměstí Oxfordu, půl hodiny autobusem od
centra. Škola má moderně vybavené třídy s interaktivními tabulemi, 2 počítačové studovny, přednáškovou halu, učebnu přírodních věd. WiFi je zdarma.
Škola má velkou kavárnu a slunné patio.
Studenti bydlí v rezidenci Wavy Gate 15 minut
chůze od školy. Všechna jídla jsou formou bufetu,
oběd v balíčku je jen v sobotu (celodenní výlet).
Dieta je bez příplatku, sdělte nám prosím, jakou
dietu požadujete.
0YGPSE je sídlem nejslavnější světové univerzity, má 160 000 obyvatel a leží na řece Ox.
Oxford leží necelou hodinu od Londýna. Mezi
oxfordské profesory patří například J.R.R. Tolkien,
autor Pána prstenů, Lewis Carroll, autor slavné knihy Alenka v říši divů a za zrcadlem a C.S. Lewis,
autor proslulé série sedmi knih Letopisy Narnie.



4

90 820

168 680

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, uvedené ubytování a stravování, zapůjčení učebních materiálů, program pro volný čas, odvoz
z letiště Heathrow do ubytování a zpět, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF8BWZ(BUF, 15 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, apartmán s 6 ložnicemi, plná penze (snídaně, teplý oběd i večeře, v sobotu oběd v balíčku, v neděli jen snídaně a večeře), ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní za příplatek, WiFi zdarma.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHÝLPMPV[MFUJÝUď)FBUISPX do ubytování v Oxfordu a zpět je zahrnut v ceně kurzu
0EWP[[MFUJÝUď-VUPOdo Oxfordu a zpět za příplatek 590 Kč, [MFUJÝUď4UBOTUFE do Oxfordu a zpět
za příplatek 1 760 Kč. Za vyzvednutí a předání dětí s asistencí letušky si škola účtuje 2 210 Kč za jednu cestu. British Airways, Easyjet ani Ryanair aisstenci letušky neposkytují.

1õ¶1-"5,:
1. Za vyzvednutí a předání dítěte s asistencí letušky si škola účtuje 2 210 Kč za jednu cestu.

---

Cena kurzů 4VNNFS"DBEFNZ zahrnuje 1 celodenní sobotní výlet týdně, 1 půldenní páteční výlet
a 3 večerní aktivity týdně v pondělí, středu a pátek.
V neděli máte volno nebo jedete na zvlášť placený
výlet (Londýn, Cambridge).
Celodenní výlety: Londýn a projížďka po Temži,
Blenheim Palace and Gardens, Windsor Castle,
Warwick Castle. Půldenní výlety míří do malebné
vesnice Bicester, Stratford upon Avon a safari parku
Cotswold Wildlife Park.
Večerní aktivity jsou večírky na uvítanou a na rozloučenou a jeden večer hry nebo diskotéka. Studenti
jsou během aktivit pod dohledem školených vedoucích, na které se mohou kdykoliv obrátit.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina .................................................. 31%
2. Turečtina..................................................... 18%
3. Slovinština................................................... 13%
4. Čínština........................................................ 9%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

"OHMJF

-FUOÓ SF[JEFOčOÓ LVS[Z  QSFTUJäOÓ ÝLPMZ %PXOF )PVTF B 2VFFOTXPPE  
TUVEFOUĜWFUīÓEď JOUFO[JWOÓWâVLB QSPTUVEJKOÓUZQZ UâEOZPE,č

)BUmFME /FXCVSZ

ÀLPMB-*/&4%PXOF)PVTF 2VFFOTXPPE

Hatfield
Newbury

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Areál školy Downe House, studenti při aktivitách a budova školy Queenswood

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

+VOJPS2VFFOTXPPE

16+16

45 minut

2 - 5 týdnů

10 nejvíce

2-9

4FOJPS2VFFOTXPPE

16+16

45 minut

2 - 5 týdnů

10 nejvíce

2-9

+VOJPS%PXOF)PVTF

16+16

45 minut

2 - 4 týdny

10 nejvíce

2-9

4FOJPS%PXOF)PVTF

16+16

45 minut

2 - 4 týdny

10 nejvíce

2-9

101*4,63;ù
+VOJPS2VFFOTXPPE 
Downe House

má 16 lekcí obecné angličtiny a 16 lekcí zaměřených na praktické dovednosti týdně (konverzace, řešení problémů, osobní rozvoj, plánování atd.)
ve třídě nejvíce 10 studentů. Kurz je pro děti 13 - 15 let.

4FOJPS2VFFOTXPPE 
Downe House

má 16 lekcí obecné angličtiny a 16 lekcí zaměřených na praktické dovednosti týdně (konverzace, řešení problémů, osobní rozvoj, plánování atd.)
ve třídě nejvíce 10 studentů. Kurz je pro mládež 16 - 18 let.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
+VOJPS2VFFOTXPPE



3

4

5

71 880

107 820

142 880

175 960
175 960

4FOJPS2VFFOTXPPE

71 880

107 820

142 880

+VOJPS%PXOF)PVTF

71 880

107 820

142 880

4FOJPS%PXOF)PVTF

71 880

107 820

142 880

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.45; 11.00 - 12.30,
13.30 - 15.00, 15.15 - 16.45 hod.
Začátky: Vždy v sobotu, kromě prvního nástupního data.
Downe House:
2týdenní kurz: 12.7., 15.7., 22.7.2023.
3týdenní kurz: 12.7., 15.7.2023.
4týdenní kurz: 12.7.2023.
Kurzy končí: 5.8.2023.
Queenswood:
2týdenní kurz: 2.7., 8.7., 15.7., 22.7.2023.
3týdenní kurz: 2.7., 8.7., 15.7.2023.
4týdenní kurz: 2.7., 8.7.2023
5týdenní kurz: 2.7.2023. Kurzy končí: 5.8.2023.

101*4À,0-:

LINES je uznaná Britskou radou a je členem English
UK. Škola LINES má již 25 let zkušeností s letními
rezidenčními kurzy angličtiny pro mládež a kvalitní učitele. Kurzy probíhají ve škole Downe House v
hrabství Berkshire a Queenswood v Hertfordshire.
Downe House-Newbury je prestižní dívčí internátní škola, 45 minut od Londýna, v hrabství Berkshire. Byla založena v r. 1907. V roce 2011 získala
v žebříčku Tatler 1.místo - jako nejlepší škola v Anglii. Školu navštěvovala Kate Middleton, vévodkyně z Cambridge, manželka prince Williama. Škola
má 35 tříd, překrásnou zahradu, 15 tenisových kurtů, vyhřívaný plavecký bazén, sportovní hřiště, tělocvičnu, počítačové učebny a společenské zázemí.
2VFFOTXPPE4DIPPM sídlí v Hatfieldu, v hrabství
Hertfordshire, 35 km od Londýna. Je to dívčí internátní škola, založena roku 1894. Průvodce The
Good School Guide ji v roce 2013 označila jako
školu, která slouží jako vzor pro ostatní. Queenswood má 24 tříd, krásný park, 24 tenisových kurtů, bazén, hřiště, zcela novou tělocvičnu, ateliéry. Letní jazykové kurzy jsou pro dívky i chlapce.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,6#:507«/¶
ÀLPMOÓLPMFK, od soboty do soboty, jedno až dvoulůžkové pokoje, sdílená koupelna, plná penze,
vlastní ručníky s sebou. Dieta je zdarma. Studenti platí po příjezdu 100 GBP depozit. V den odjezdu dostanete peníze zpátky, pokud nezpůsobíte žádnou škodu. WiFi zdarma a praní 1x týdně
zdarma. Noc navíc nelze.
4UVEFOUJMFUKTPVVCZUPWBOÓOBEWPVBWÓDFMĜäLPWâDIQPLPKÓDI

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z Heathrow do ubytování a zpět stojí 5 880 Kč.

Každý týden je 5 odpoledních aktivit (výlety, sporty, hry, street dance, malování, lukostřelba, nakupování), každodenní večerní aktivity (diskotéka, talent show, karaoke, koncert apod.) a dva výlety v
sobotu a ve středu (čtvrtek), např. Londýn (London
Eye, Buckingham palace, Covent Garden, London
Zoo aj.), Oxford, Windsor, Cambridge, Warwic
Castle aj. Můžete si připlatit sportovní aktivity (tenis, golf, fotbal, jízda na koni) za 250 - 350 GBP
týdně a sobotní návštěvu muzikálu v Londýně s večeří za 175 GBP.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. Při příjezdu se platí 100 GBP vratný depozit na případné škody a mimořádné výdaje.
2. Dieta je bez příplatku, prosím, sdělte nám, jakou dietu vyžadujete.
3. Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky 1 180 Kč za obě cesty.

1. Hebrejština.................................................
2. Španělština................................................
3. Italština ..................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

---

18%
15%
13%
12%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFUBPEMFU

*OUFO[JWOÓMFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFä :PSL OÈEIFSOÏNďTUP CPIBUâQSPHSBN 
QīÓNÏ MFUZ   UâEOZ QPCZUV   ,č  NJNPMFUOÓ LVS[ TF [LPVÝLPV *&-54

York
https://bit.ly/3qVMJto

ÀLPMB.FMUPO$PMMFHF:PSL

York

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti před budovou školy, na aktivitách, při výuce a na terase školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

:PVOH-FBSOFST :PVOH"EVMU

30

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 12

3-8

*&-541SFQBSBUJPO

20

45 minut

2 týdny +

14, obvykle 12

7-8

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
:PVOH-FBSOFST

má 30 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů, 2 lekce
týdně probíhají mimo školu, náplní těchto lekcí jsou projekty věnované
Yorku a jeho památkám, +FQSPTUVEFOUZMFU

:PVOH"EVMU

má 30 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů, 2 lekce
týdně probíhají mimo školu, +FQSPTUVEFOUZMFU

*&-541SFQBSBUJPO

má 20 lekcí přípravy na zkoušku IELTS týdně. Je určen pro studenty od
18 let. Probíhá mimo termín 5.6. - 25.8.2023

$&/¶,,63;ù




4

EBMÝÓUâEFO

:PVOH-FBSOFST :PVOH"EVMU

,VS[UâEOZ

38 680

56 870

74 990

18 650

*&-541SFQBSBUJPO

27 630

39 980

52 840

13 120

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, ubytování v hostitelské rodině, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj, plnou penzi, učební materiály, permanentku na veřejnou dopravu, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, max. 30 minut MHD od školy, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj, plná penze (obědy v balíčku), ložní
prádlo a ručníky poskytnuty, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Leeds (Manchester) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď-FFET do ubytování a zpět, vždy v neděli,stojí 3 520 Kč pro
přílety od 7.00 do 22.00 hod. Mimo tyto časy stojí odvoz 3 230 Kč za jednu cestu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď.BODIFTUFS do ubytování a zpět, vždy v neděli,stojí 4 420
Kč pro přílety od 7.00 do 22.00 hod. Mimo tyto časy stojí odvoz 3 680Kč za jednu cestu.
Návazná doprava pro mladší 18 let je povinná pro všechny studenty bez doprovodu dospělé osoby!
Přímé lety Praha - Manchester - Praha jsou pro studenty od 16 let. Přímé lety Praha - Leeds - Praha jsou
pro studenty od 14 let. Děti mladší 14 let můžou letět s přestupem z Prahy s Lufthansou nebo z Vídně s
Austrian, rádi zajistíme asistenci letušky pro tyto studenty.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Poplatek za zkoušku IELTS je 5 590 Kč.
Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte cestujícího s asistencí letušky je 1 840 Kč za obě cesty.
Příplatek za speciální dietu je 980 Kč týdně, neplatí se za vegetariánskou dietu a bez vepřového.
Denní doprovod do školy a ze školy stojí 2 160 Kč týdně, zajišťuje hostitelská rodina, jen pro studenty mladší 14 let. Studenti, kteří bydlí dál než 2 km od školy, dostanou permantku na autobus zdarma.

---

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.30 - 10.15; 10.30 - 11.15; 11.30
- 12.15; 12.30 - 13.15; 14.00 - 14.45; 15.00 - 15.45
hod., IELTS 13.45 -15.15., 15-30 - 17.00 hod.
Začátky: vždy v neděli v období 8.1. - 26.2., 2.4.
- 7.5., 4.6. - 27.8., 1.10. - 5.11.2023.
IELTS Preparation: kurz probíhá mimo termín 5.6.
- 25.8.2023
Termíny zkoušky IELTS: zatím nejsou k dispozici.
Zkoušku IELTS mohou skládat studenti starší 18 let.

101*4À,0-:
.FMUPO$PMMFHFje rodinná škola a nabízí kurzy angličtiny v Yorku od roku 1962! Škola je uznána Britskou radou, je členem asociací English UK a Quality English a je akreditované zkušební centrum pro
zkoušku IELTS (vysoká kvalita výuky).
Melton College sídlí v rozlehlé vile s krásnou zahradou, má vlastní kavárnu, klubovnu, knihovnu
a počítačovou učebnu s 9 počítači. Internet a WiFi
jsou zdarma.
York je živé, nádherné univerzitní město se 193 000
obyvateli. Město založili Římané v roce 71, obývali
je Anglosasové a Vikingové, dnes je York památkou
na seznamu UNESCO. Chloubou města je malebné
centrum, dvě kvalitní univerzity a především katedrála York Minster, která je největší gotickou katedrálou v severní Evropě. Město se chlubí mnoha muzei, např. Castle Museum, Yorkshire Museum nebo
Jorvik Museum, kde najdete expozici vikingského
osídlení. V roce 2007 York získal cenu „European
Tourism City“. York je velmi živé město, má spoustu kaváren, klubů, restaurací, galerií, divadel, kin a
muzeí. York je plný mladých lidí. Hrabství Yorkshire
patří mezi nejkrásnější v Anglii, určitě Vás nadchnou
rázovitá městečka a staré kláštery.

7Å-&5:"",5*7*5:
Melton College pořádá pro své studenty výlety,
sportovní a společenské akce. Cena kurzů zahrnuje sobotní celodenní výlet (např. Whitby, The Lake
District, Bolton Abbey, Harrogate, Scarborough),
Po, Út, Čt a Pá akce (konverzační odpoledne, filmy, studijní klub nebo sporty), 3 večerní aktivity
(např. diskotéka nebo barbecue), ostatní večery a
v neděli je volno. Škola nabízí další aktivity, které
se platí na místě.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština..........................................................
2. Němčina.......................................................
3. Španělština...................................................
4. Polština..........................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...................................................

34%
33%
18%
4%
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&YLMV[JWOÓSF[JEFOčOÓÝLPMB ÝQJčLPWÏWZCBWFOÓ QSPGFTJPOÈMOÓUSFOÏīJ QMBWÈOÓ 
HPMG UBOFD NØEB GPUCBM UFOJT KÓ[EBOBLPOJ UâEOZQPCZUVPE,č

4USFFU4PNFSTFU

ÀLPMB.JMMmFME&OHMJTI-BOHVBHF)PMJEBZ$PVSTFT4USFFU

Street

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti před budovou školy, studenti v bazénu a studentky kurzu Academy Fine Art
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

"DBEFNZ5FOOJT

15+8

60 minut

2, 3 a 4 týdny

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ4XJNNJOH

15+8

60 minut

2 a 4 týdny

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ'BTIJPO

15+8

60 minut

2, 3, a 6 týdnů

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ%BODF

15+8

60 minut

2 a 4 týdny

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ'JOF"SU

15+8

60 minut

2, 3, 4 a 6 týdnů

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ'PPUCBMM

15+8

60 minut

2 a 4 týdny

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ3JEJOH

15+8

60 minut

2, 3, 4 a 6 týdnů

12 nejvíce

2-8

"DBEFNZ(PMG

15+8

60 minut

2 ,3 a 4 týdny

12 nejvíce

2-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
"DBEFNZ5FOOJT

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin tenisu.

101*4À,0-:
.JMMmFME &OHMJTI -BOHVBHF )PMJEBZ $PVSTFT
působí v areálu exkluzivní anglické internátní školy
Millfield v městečku 4USFFU W 4PNFSTFUV, v kraji
krále Artuše. Studenti bydlí a studují v kampusu
školy Millfield, mají špičkové profesionální trenéry
pro aktivity, které si zvolí. Kampus má 96 hektarů
a vybavení školy doslova bere dech.

7Å-&5:"",5*7*5:

"DBEFNZ4XJNNJOH má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin plavání.
"DBEFNZ'BTIJPO

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin věnovaných módním trendům a designu.

"DBEFNZ%BODF

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin tance.

"DBEFNZ'JOF"SU

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin modelování, kreslení a malování.

"DBEFNZ'PPUCBMM

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin fotbalu.

"DBEFNZ3JEJOH

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin jízdy na koni.

"DBEFNZ(PMG

má 15 hodin angličtiny týdně a 8 hodin golfu.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.00; 10.10 - 11.10
a 11.30 - 12.30 hod. Výuka je od neděle do
čtvrtka mimo středu, kdy je celodenní výlet.
;BčÈULZ Začátky všech kurzů:
2týdenní kurzy: 8.7., 22.7. a 5.8.2023.
3týdenní kurzy: 8.7. a 29.7.2023.
4týdenní kurzy: 8.7. a 22.7.2023.
6týdenní kurzy: 8.7.2023.
Kurzy končí 19.8.2023.
Academy Tennis, Academy Golf a Swimming končí 5.8.2023,





4

6

"DBEFNZ5FOOJT

86 730

123 480

154 260

---

"DBEFNZ4XJNNJOH

86 730

---

154 260

---

"DBEFNZ'BTIJPO

86 730

123 480

--

218 300

"DBEFNZ%BODF

86 730

---

154 260

---

"DBEFNZ'JOF"SU

86 730

123 480

154 260

218 300

"DBEFNZ'PPUCBMM

86 730

---

154 260

---

"DBEFNZ3JEJOH

86 730

123 480

154 260

218 300

"DBEFNZ(PMG

92 610

131 970

165 740

-

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, plnou penzi, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFQPV[FPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
,PMFKÝLPMZ, jednolůžkový až dvoulůžkový pokoj, plná penze, teplé obědy i večeře (na výlety oběd v balíčku),
WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN z letiště Londýn Heathrow do Street a zpět stojí 6 9100 Kč.
Odvozy pouze v sobotu pro přílety ve dnech 8.7., 22.7., 29.7. a 5.8.2023 a pro odlety ve dnech 22.7.,
29.7., 5.8. a 19.8.2023 vždy mezi 12.00 - 18.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Žádné nejsou.

---

Cena všech kurzů angličtiny zahrnuje celodenní výlet, půldenní výlet, odpolední/dopolední sportovní
akce a aktivity ve všední dny, večerní akce.
"DBEFNZ5FOOJTvedou kvalifikovaní trenéři (LTA).
Škola má kryté i venkovní kurty s travnatým a umělým
povrchem. Kurz je vhodný pouze pro zkušené hráče!
Vezměte si sálovou obuv, vhodná je i vlastní raketa.
"DBEFNZ4XJNNJOHvedou zkušení trenéři, škola má olympijský bazén! Program lze ušít každému
klientovi přímo na míru! Kurz je určen dobrým plavcům! Vezměte si osušky navíc, plavky, čepici a brýle!
"DBEFNZ'BTIJPOje kurz pro studenty, kteří se zajímají o design, módní trendy a historii módy. Můžete si
s sebou vzít vlastní modely, na kterých chcete pracovat.
"DBEFNZ%BODFvedou profesionální učitelé tance v
tanečním studiu. Millfield má divadlo pro 400 osob a
kvalitní jevištní vybavení. Vezměte si sportovní oblečení.
"DBEFNZ'JOF"SUje kurz pro výtvarně nadané
studenty, budete kreslit, malovat, modelovat a Vaše
díla budou vystavena ve školní galerii.
"DBEFNZ'PPUCBMMvedou kvalifikovaní fotbaloví
trenéři (držitelé licence UEFA). Vezměte si s sebou
kopačky, chrániče a vhodné oblečení.
"DBEFNZ3JEJOHvedou zkušení trenéři British Horse Society. Škola má vnitřní i venkovní jezdeckou
arénu. Kurz je vhodný pouze pro zkušené jezdce!
Vezměte si jezdecké vybavení - helmu, boty, kalhoty (helmu lze půjčit na místě, doporučujeme vlastní).
"DBEFNZ(PMGvedou kvalifikovaní trenéři (PGA).
Škola má výborné golfové zázemí. Hole si můžete zapůjčit nebo si vezměte vlastní (doporučeno),
nezapomeňte na vhodnou obuv a oblečení.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština.................................................... 25%
2. Francouzština................................................. 9%
3. Němčina......................................................... 7%
4. Čínština.............................................................6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz

Angličtina

Anglie

tpro děti a mládež
od 14 do 17 let

Shrewsbury, krásné město blízko Walesu, 12 studentů ve třídě, bohatý program,
rezidence, rodiny, z rodin doprava školním busem, 2 týdny od 51 950 Kč!

Shrewsbury

Škola: Severnvale Academy Shrewsbury

https://bit.ly/2MnHJ1E

Shrewsbury

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: Starline: Po, Út, Čt, Pá 9.05 11.20; 11.35 - 13.05 hod.
Express a IELTS Accelerator: Po, ÚT, Čt a Pá 9.05 11.20; 11.35 - 13.05; 13.45 -15.15; 15.30 - 17.00
hod. Ve středu je celodenní výlet.
Začátky: 3.7., 17.7., 24.7., 31.7.2023. Kurzy končí 11.8.2023.

POPIS ŠKOLY:
Studenti na výletě, ve výuce a ve volném čase, Shrewsbury
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Starline

20

45 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

3-8

Express

20+8

45 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce, 8

3-8

20+4+4

45 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce, 8

3-8

PŘEHLED KURZŮ:

IELTS Accelerator

Jaz. úroveň

POPIS KURZŮ:
Starline

pro studenty ve věku 14 - 16 let. Má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. V odpoledních hodinách je program pro volný čas.

Express

pro studenty ve věku 15 - 17 let. Má 20 dopoledních lekcí obecné angličtiny
týdně ve skupině nejvíce 12 studentů a 8 odpoledních lekcí týdně zaměřených
na gramatiku a konverzaci ve skupině nejvíce 8 studentů.

IELTS Accelerator

pro studenty ve věku 16 - 17 let, kteří se chtějí připravit ke zkoušce IELTS. Kurz
má 20 dopoledních lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 12 studentů.
4 odpolední lekce gramatiky a 4 lekce přípravy ke zkoušce IELTS probíhají ve
skupině nejvíce 8 studentů. Na konci kurzu můžete složit zkoušku.

CENÍK KURZŮ 2023:
Kurz/týdny
Starline

2

3

4

51 950

74 260

95 830

Express

53 970

76 580

99 330

IELTS Accelerator

55 570

78 970

101 960

Cena v Kč zahrnuje výuku, uvedené ubytování a stravování, registraci, učební materiály, dopravu školním autobusem z ubytování (rodina) do školy a zpět, odvoz z letiště Manchaster a zpět do ubytování, program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023:
Ubytování je od Ne před začátkem kurzu do Ne (rodina), So (rezidence) po jeho ukončení.
Rodina, do 25 minut jízdy školním autobusem od školy, 1-2L pokoj, sdílená koupelna, plná penze, WiFi a praní zdarma.
Residence, v areálu školy, 1-2L pokoj, sdílená koupelna, plná penze, WiFi a praní zdarma, ručníky sebou, příplatek za
2 500,-Kč týdně

DOPRAVA:

Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Manchester - Praha pro mládež ve věku 16 až 17 let a letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha pro děti ve věku 14 až 15 let.
Odvoz organizovaný školou z letiště Manchester do ubytování ve Shrewsbury a zpět je zdarma.
Odvoz organizovaný školou z Londýn Heathrow do ubytování ve Shrewsbury a zpět stojí 11 610 Kč.

PŘÍPLATKY:

1. Příplatek za speciální dietu je 1 320 Kč týdně. Poplatek za zkoušku IELTS je 7 350 Kč.
2. Připlatek za ubytování v rezidenci je 2 500 Kč týdně.

---

Severnvale Academy nabízí kurzy angličtiny ve
Shrewsbury od roku 1982, je uznaná Britskou radou a je členem asociace English UK. Severnvale
má rodinnou atmosféru. Kurzy pro mládež má pečlivě organizované, ve třídách je jen 12 studentů a z
rodiny do školy a zpět vozí studenty školní autobus.
Severnvale sídlí v renovované budově blízko historického centra Shrewsbury. Škola má klubovnu,
knihovnu, kavárnu, terasu a malé fotbalové hřiště.
Shrewsbury je krásné historické město, které má
100 000 obyvatel, je hlavním městem hrabství Shropshire a leží při hranici Anglie s Walesem. Pravidelně se umísťuje na předních příčkách soutěže Britain in Bloom o nejlépe květinami vyzdobené britské město. Nejznámější rodák je Charles Darwin.
Uvidíte, že si Shrewsbury zamilujete!

VÝLETY A AKTIVITY:
Cena kurzu Starline zahrnuje 2 celodenní výlety
(středa a sobota), 4 půldenní aktivity či výlety týdně
a večerní aktivity. Kurz Express a IELTS Accelerator
zahrnuje 2 celodenní výlety (středa a sobota), 2
půldenní aktivity či výlety týdně a večerní aktivity.
Celodenní výlety Vás zavedou do Manchesteru na
Stadion Manchester United, Liverpoolu, zábavního
parku Alton Towers, Chesteru, Stratfordu, na hrad
Warwick, do národního parku Snowdonia. Odpoledne navštívíte kouzelné velšské město Llangollen
nebo anglické městečko Ludlow. Do odpoledních
aktivit patří také sporty: fotbal, badminton, basketbal, bruslení, plavání v místním bazénu. Studenti
bydlící v rodinách odjíždějí v neděli a mají jeden
výlet navíc oproti studentům bydlícím v rezidenci.
Večer si užijete diskotéky a barbecue. Neděli trávíte
se svou hostitelskou rodinou.

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2022):
1. Thajština.......................................................... 42%
2. Španělština..................................................... 35%
3. Němčina......................................................... 5%
4. Čeští studenti............................................... 4%
5. Italština............................................................ 3%
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4JENPVUI QPIPEPWÏMFUPWJTLP %FWPO PEWP[Z[)FBUISPX[EBSNB LVS[5FFOBHF
DFMPSPčOď LVS[ZJQSPSPEJčF UâEFOLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓPE,č

4JENPVUI
https://bit.ly/36gukzv

ÀLPMB4JENPVUI*OUFSOBUJPOBM4DIPPM

Studenti ve třídě a Sidmouth
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

+VOJPS5XFFOT

20

45 minut

:PVOH-FBSOFST*OUFOTJWF

28

45 minut

1õ&)-&%,63;ù

Sidmouth
Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

1 týden +

12 nejvíce

2-9

1 týden +

12 nejvíce, 9 odpol.

2-9

5FFOBHF 

20 nebo 28

45 minut

1 týden +

15 nejvíce, 9 odpol.

2-9

:PVOH"EVMU 

20 nebo 28

45 minut

1 týden +

9 nejvíce

2-9

101*4,63;ù
+VOJPS5XFFOT

má 20 lekcí týdně a je určen dětem ve věku 8 - 11 let (Junior) a 12 - 13 let
(Tweens). Kurzy probíhají ve skupině nejvíce 12 studentů a kombinují výuku
angličtiny s nejrůznějšími aktivitami. Děti jsou vždy odvezeny z rodiny do školy i na aktivity a zpět buď rodinou nebo školním autobusem.

:PVOH-FBSOFST*OU má 28 lekcí týdně ve skupině 12 studentů (9 odpol.), pro děti od 8 do 13 let.
5FFOBHF 

má 20 nebo 28 lekcí týdně ve skupině max. 15 studentů (9 odpol.), pro studenty
od 14 do 17 let. Kurz Teenage 28 probíhá celoročně, mimo prázdniny probíhá ve skupině max. 9 studentů.

:PVOH"EVMU  má 20 nebo 28 lekcí týdně ve sk. max. 9 studentů, pro studenty od 16 do 18 let.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









EBMÝÓUâEFO

+VOJPS5XFFOT

23 860



66 950



22 010

:PVOH-FBSOFST*OUFOTJWF

26 560



74 960



24 740

5FFOBHF

22 380



62 590



20 520

5FFOBHF-PX4FBTPO

22 650



63 410



20 790

5FFOBHF4VNNFS

25 220



71 210



23 390

:PVOH"EVMU

23 570



66 710



21 950

:PVOH"EVMU

25 920



74 880



24 850

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí (plnou penzí Junior/Tweens a Young Learners),
zapůjčení učebních materiálů, program pro volný čas, sobotní odvoz z letiště Heathrow do ubytování a zpět, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku . Při kurzu Teenage 28 Low Season (2.1. - 2.6. a 28.8. - 22.12.2023) je v ceně ubytování v jednolůžkovém pokoji.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB +VOJPS5XFFOT :PVOH-FBSOFST , dvoulůžkový pokoj, plná penze (Po - So obědy v balíčku), odvozy od
pondělí do pátku z rodiny do školy a zpět v ceně. V sobotu je školní výlet, neděle je ve společnosti hostitelské rodiny.
3PEJOB4UBOEBSE 5FFOBHFB:PVOH"EVMU , dvoulůžkový pokoj, polopenze, QPV[FPEEP
3PEJOB4UBOEBSE 5FFOBHFB:PVOH"EVMU , jednolůžkový pokoj, polopenze, příplatek 440 Kč týdně.
4UVEFOUJ LUFSâNKFMFUBTUVEFOUJ5FFOBHF-PX4FBTPOCZEMÓWKFEOPMĜäLPWÏNQPLPKJ
Rodiny jsou max. 15 - 25 minut autobusem od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně. Studenti, kteří bydlí dál, si
můžou ve škole koupit autobusovou permanentku za sníženou cenu - 10 GBP týdně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
4PCPUOÓPEWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN z Heathrow do ubytování v Sidmouthu a zpět je zdarma, platí pro
přílety na Heathrow mezi 12:00 - 15.30 hod., odlety z Heathrow mezi 13.45 - 16.30 hod.
Odvoz taxíkem z letiště Bristol do ubytování v Sidmouthu stojí 4 430 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Povinný příplatek za vyzvednutí dětí mladších 14 let na Heathrow a pomoc s checkinem při odletu
z Heathrow je 2 060 Kč, nepovinný příplatek pro děti starší 14 let za stejnou službu je 2 650 Kč.
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 470 Kč týdně.
3. Jednolůžkový pokoj (pro studenty, kteří mají 18 let a studenty Teenage Low Season) stojí 440 Kč týdně.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
Aktivity jsou od 13.30 - 16.30 hod. (kurzy Junior,
Tweens a Young Learners Intensive), navíc 19.30 21.30 hod. (při kurzech Teenage a Young Adult).
;BčÈULZ Teenage 28- každé pondělí, je-li v pondělí
svátek, začíná se v úterý.Ostatní kurzy - každé
pondělí v termínu od 5.6. - 21.8.2023, kurzy končí
25.8.2023. Teenage 28 každé pondělí, je-li v
pondělí svátek, začíná se v úterý.

101*4À,0-:
4JENPVUI*OUFSOBUJPOBM4DIPPMje špičková škola, která nabízí letní kurzy angličtiny pro mládež
od r. 1976. Je uznaná Britskou radou a je členem
asociace English UK. Škola nabízí také kurzy angličtiny pro dospělé.
Sidmouth International School sídlí v centru města, 5
minut od pobřeží. Škola má 5 budov, které jsou blízko
sebe. Dvě centra pro dospělé (May Cottage a Victoria House) - vezměte rodiče s sebou :-) a 3 centra pro
děti a mládež. Budova Heydon‘s Hall má 6 tříd a velké hřiště, je určena pro kurzy Junior/Tweens a Young
Learners. Další budova New School je pro studenty kurzů Teenage. Poslední budova slouží studentům
kurzu Teenage a Young Adult k relaxaci u bazénu, ke
hře stolního tenisu a pobytu v klubovně s TV a DVD.
4JENPVUIje krásné přímořské městečko na jihozápadě hrabství Devon. Má 15 000 obyvatel a je rozprostřeno v údolí řeky Sid. Agatha Christie byla tímto
městečkem přímo nadšená a vybírala si je pro své hrdiny. Hrabství Devon je považováno za jedno z nejkrásnějších v Anglii.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurzy Junior, Tweens a Young Learners mají stejný
program pro volný čas od pondělí do soboty, neděle
tráví studenti s hostitelskou rodinou. Program zahrnuje
1 půldenní výlet ve čtvrtek a 1 sobotní celodenní
výlet. 4UVEFOUZEPMFUWP[ÓIPTUJUFMTLÏSPEJOZ
OFCP ÝLPMOÓ CVT EFOOď EP ÝLPMZ B [F ÝLPMZ
Kurz Tweens má navíc 1 večerní aktivitu týdně.
Kurzy Teenage a Young Adult mají stejné aktivity
v ceně kurzovného. Děti sportují, navštěvují dětské
disco, účastní se výletů na lodi a barbecue na
pláži. Výlety míří do zoo v Paigntonu, Woodlands
Park v Dartmouthu, River Dart Country Park, Cricket
St. Thomas (zvířata v přírodě), Plymouth, Bath aj.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 21%
2. Italština....................................................... 20%
3. Španělština................................................ 12%
4. Francouzština............................................
9%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................


Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz

Angličtina

Anglie

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

#PVSOFNPVUI äJWÏMFUPWJTLP ÝLPMBOBQīFENďTUÓ MFUOÓLVS[ZTVCZUPWÈOÓNBQSPHSBNFNWDFOď SPEJOZWEPDIÈ[LPWÏW[EÈMFOPTUJ UâEOZLVS[VPE,č

Bournemouth

Škola: Southbourne School of English

https://bit.ly/3qSkPOH

Bournemouth

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá:
Po - Pá: 14.00 - 17.30 hod. Aktivity probíhají dopoledne od 9.00 - 13.00 hod.
Rozvrh se může mírně lišit.
Začátky: Každé pondělí v termínu od 12.6. do
25.8.2023. Kurzy jsou nejvíce 4týdenní.

101*4À,0-:

Budova školy, molo v Bournemouth, pláž a studentky při výuce

1õ&)-&%,63;ù
Summer General+Activity

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

15

60 minut

1 - 4 týdny

16 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
Summer General+Activity

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů a zahrnuje i program pro volný čas. Studenti bydlí v hostitelských rodinách.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
Summer General+Activity

Southbourne School of English nabízí kurzy angličtiny od roku 1966. Nachází se v Southborne, předměstí letoviska Bournemouth a je to špičková, skvěle
vybavená škola, uznaná Britskou radou, člen English
UK a prestižních asociací Quality English a IALC.
Southbourne School of English je jednou z nejlépe
hodnocených škol v Bournemouth, má 22 klimatizovaných tříd s interaktivními tabulemi, WiFi zdarma
jak ve škole, tak na prostorné zahradě.
Škola se pyšní příjemnou kavárnou, kde si můžete
koupit občerstvení. Velice oblíbená je i klubovna,
kde se jednou týdně promítají filmy. Hostitelské
rodiny bydlí v docházkové vzdálenosti a škola je
jen 10 minut chůze od pláže.
Bournemouth je čisté a upravené lázeňské a univerzitní město necelé dvě hodiny od Londýna. Má
165 tisíc obyvatel, 10 km dlouhou písečnou pláž.
V červenci a srpnu se na pláži konají páteční ohňostroje. Mezi zahraničními studenty je Bournemouth
druhé nejoblíbenější město v Anglii. Southborne je
klidné rezidenční předměstí Bournemouthu ležící 5
km od centra města.

7Å-&5:"",5*7*5:




3



24 990

45 810

66 990

87 980

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály pro 2týdenní a delší kurzy, ubytování v hostitelské rodině s polopenzí, závěrečný certifikát, program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
Rodina, max. 35 minut chůze od školy, jednolůžkový až dvoulůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu,
sdílená koupelna, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně v ceně, WiFi zdarma.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN[MFUJÝUď-POEâO)FBUISPX do ubytování v Bournemouth stojí 3 820 Kč,
odvoz zpět stojí stejně. Je možné využít pouze při nedělních příletech od 11.6. do 20.8. a nedělních
odletech od 18.6. do 27.8.2023, a to vždy od 10.00 - 17.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1. Speciální dieta stojí 1 030 Kč týdně.
2. Učebnice pro jednotýdenní kurz stojí 1 320 Kč. Učebnice na 2 a více týdnů jsou zdarma.

---

Cena Vašeho kurzu zahrnuje 2 - 3 odpolední
výlety týdně, například starobylý Christchurch,
návštěva přírodní rezervace Henigstbury Head,
Castlepoint - nákupní centrum o rozloze 17 hektarů
a další místa. Jednou týdně je sportovní odpoledne - plážový volejbal nebo fotbal. Večerní aktivity
nebo některé odpolední se platí zvlášť: diskotéka
16 GBP, kuželky 16 GBP za hru, kino 10 GBP, výlet
do Stonehenge včetně vstupu 40 GBP, Winchester
a Salisbury 20 GBP. Sobotní celodenní výlety
jsou zahrnuty v ceně kurzu a míří do měst jako je
Londýn, Oxford, Bath. V Bournemouth se určitě
nudit nebudete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù podle jazyků, r.  
1. Španělština................................................. 31%
2. Italština ...................................................... 13%
3. Němčina....................................................
5%
4. Maďarština................................................
4%
5. Japonština .................................................
3%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................
3%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

"OHMJF

tQSPNMÈEFä
WFWďLVBäMFU

+FSTFZ LSÈTOâPTUSPWW-B.BODIF SF[JEFODF SPEJOZ EPQSBWBEPÝLPMZB[QďU
WDFOď OFCPMFLDÓUâEOď CPIBUâQSPHSBN UâEOZQPCZUVPE,č

ostrov Jersey

ÀLPMB4U#SFMBEFAT$PMMFHF+FSTFZ

https://bit.ly/3oknwqG

Jersey

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.;
kurzy Junior Semi Intensive navíc 2 odpoledne v týdnu
od 13.30 - 15.45 hod.
Začátky: Každé pondělí od 19.6. do 21.8.2023,
kurzy končí 25.8.2023.

101*4À,0-:
Studenti před školou St. Brelade‘s College, Jersey, studenti při aktivitách
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

+VOJPS)PMJEBZ)PNFTUBZ3FTJEFODF

20

45 minut

1 - 6 týdnů

16 nejvíce

3-9

+VOJPS4FNJ*OUFOTJWF)PNFTUBZ3FTJEFODF

25

45 minut

1 - 6 týdnů

16 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 14 až 17 let, která chce studovat a bydlet na krásném ostrově Jersey.
Škola St. Brelade‘s College nabízí i kurzy pro dospělé v jiné budově. Vezměte svoje rodiče s sebou!
+VOJPS)PMJEBZ

má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

+VOJPS4FNJ*OUFOTJWF

má 25 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

Studenti kurzu Homestay bydlí v hostitelských rodinách, studenti kurzu Residence bydlí v rezidenci.

$&/¶,,63;ù
2



4

EBMÝÓUâEFO

+VOJPS)PMJEBZ)PNFTUBZ

,VS[UâEOZ

43 420

62 680

81 940

20 850

+VOJPS4FNJ*OUFOTJWF)PNFTUBZ

44 950

64 970

84 920

21 000

+VOJPS)PMJEBZ3FTJEFODF

46 480

67 270

87 890

21 770

+VOJPS4FNJ*OUFOTJWF3FTJEFODF

47 960

69 560

90 940

22 530

Cena kurzu v Kč zahrnuje výuku, registraci, uvedené ubytování a stravování, zapůjčení učebních materiálů, denní dopravu z ubytování do školy a zpět, odvoz z letiště na Jersey do ubytování a zpět, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

noc navíc

3PEJOB QīJLVS[V)PNFTUBZ , max. 50 minut busem od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená
koupelna, plná penze (obědy v balíčku), autobusová jízdenka, WiFi a praní 1x týdně zdarma

1 180

 3F[JEFODF QīJ LVS[V 3FTJEFODF , 10 - 20 minut chůze od školy, dvoulůžkový nebo
třílůžkový pokoj, jedna koupelna pro pokoj, plná penze (obědy v balíčku), doprava z rezidence do školy a zpět u vzdálenější rezidence autobusová jízdenka zdarma, WiFi a praní
, vratný depozit 20 GBP.

1 320

%013"7"

4U#SFMBEFT$PMMFHFnabízí kurzy angličtiny na
Jersey od roku 1978, je uznaná Britskou radou a je
členem asociace English UK.
Kurzy Junior Holiday i Semi Intensive pořádá St.
Brelade‘s College v kampusu vyšší odborné školy
Highlands College, která leží na okraji města St.
Helier. Highlands College je výborně zařízená,
má 25 tříd s interaktivními tabulemi, jídelnu a hřiště.
Jersey je největší a nejjižnější ostrov Normanských ostrovů (Channel Islands), které leží v La
Manche, kousek od francouzského pobřeží.
Jersey má cca 105 000 obyvatel, hlavní město je
St. Helier s 28 000 obyvateli. Jersey je u turistů
oblíbené pro příjemné podnebí a klidnou atmosféru.
Jersey je podřízeno britské královně, ale ne britskému parlamentu a není ani členem EU. Platí se zde
britskými librami. České slovo žerzej pro pletenou
vlněnou látku je odvozeno právě od názvu ostrova
Jersey. Slavný francouzský spisovatel Victor Hugo
strávil na Jersey 20 let v exilu.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Brelade’s College pořádá odpolední aktivity
od pondělí do pátku a 2 - 3 večerní aktivity týdně.
Můžete se těšit na bowling, tenis, paddleboarding, crazy golf, projížďky po ostrově na kole,
plavání, surfing atd. Dále na nakupování v St.
Helier, sportovní večery a mnoho dalších. Večerní
aktivity jsou barbecue, sportovní večery a zábava
na pláži. Výlety míří do Elizabeth Castle, Mont
Orgueil Castle, Maritime Museum, Jersey Museum
a další. Pokud budete mít kurz Semi Intensive, pak
budete mít odpolední aktivity 3x týdně, protože dvě
odpoledne budete mít výuku. Soboty jsou volné,
v neděli odpoledne probíhají aktivity na pláži.
Jersey je krásný a bezpečný ostrov.

Rádi Vám zajistíme letenku s jedním přestupem za nejnižší dostupnou cenu. 0EWP[[MFUJÝUďOB+FSTFZ 4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
EPVCZUPWÈOÓB[QďUKFWDFOďLVS[V
1. Francouzština ............................................ 57%
1õ¶1-"5,:
2. Němčina.................................................... 15%
3. Španělština................................................ 13%
1. Noc navíc v rodině stojí 1 180 Kč, noc navíc v rezidenci stojí 1 320 Kč.
4. Italština ......................................................
9%
2. Příplatek za speciální dietu je 740 Kč týdně.
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................
1%
3. Příplatek ke kurzům v období 3 - 28.7.2023 je 880 Kč týdně.

---

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

"OHMJF

-POEâOB#SJHIUPO MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFä OFCPMFLDÓUâEOď ÝQJčLPWÈ
SF[JEFODF UâEOZPE,čWčFUOďVCZUPWÈOÓBQMOÏQFO[F

#SJHIUPO -POEâO

ÀLPMB4QSBDIDBGGF-BOHVBHFT1MVT

Londýn
Brighton

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

/FWZVčVKFTF 28.8.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ Standard: 9.00 - 12.30 hod.
Intensive: navíc 13.00 - 14.30 hod., výuka může
probíhat i odpoledne od 15.00 do 18.00 hod.
;BčÈULZ Londýn Každé pondělí od 26.6. do
28.8.2023. Kurzy končí 8.9.2023.Brighton: Každé pondělí od 3.7. do 14.8.2023. Kurzy končí
25.8.2023

101*4À,0-:
Výuka, studenti v Londýně, molo v Brightonu a studenti na výletě

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

64UBOEBSE

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
64UBOEBSE

má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

6*OUFOTJWF

má 30 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

Studenti jsou ubytovaní na koleji (kurz College) nebo v rodině (Family).

$&/¶,,63;ù
#SJHIUPO






EBMÝÓUâEFO

64UBOEBSE$PMMFHF

,VS[UâEOZ

58 980

88 460

116 730

29 180

6*OUFOTJWF$PMMFHF

63 540

94 820

125 770

31 440
EBMÝÓUâEFO

-POEâO






64UBOEBSE'BNJMZ

,VS[UâEOZ

47 340

70 640

93 610

23 670

6*OUFOTJWF'BNJMZ

51 850

77 450

102 740

25 680

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, uvedený program, závěrečný certifikát a
pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶

7Å-&5:"",5*7*5:

6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPKFIPVLPOčFOÓ
,PMFK#SJHIUPO, 10 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze formou bufetu, obědy na výlety v balíčku, povlečení a ručníky k dispozici, prádelna k dispozici za poplatek 5 GBP, WiFi zdarma.
3PEJOB-POEâO, do 50 min. MHD, dvoulůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi zdarma, ručníky s sebou.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Návazná doprava do Brightonu: 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z Heathrow do ubytování v Brightonu
a zpět stojí 4 120 Kč, z Gatwicku a zpět stojí 2 470 Kč. Platí pro přílety v neděli a odlety v sobotu mezi
9.00 - 19.00 hod. Odvozy z Heathrow a Gatwicku v jiné časy stojí 8 230 a 4 940 Kč.
Návazná doprava do Londýna: 0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV z letiště Heathrow do ubytování v
Londýně a zpět stojí 4 120 Kč, pokud přiletíte v neděli a odletíte v sobotu mezi 9.00 - 19.00 hod.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

4QSBDIDBGGF-BOHVBHFT1MVTje jazyková škola,
která pořádá kurzy pro děti a mládež po celém
světě, celkem v 10 zemích. Školy Sprachcaffe jsou
akreditované a s pořádáním kurzů pro děti a mládež mají bohaté zkušenosti.
4QSBDIDBGGF #SJHIUPO sídlí v centru Brightonu,
v moderně zrenovované budově, pár minut chůze
od the Lanes (nákupního střediska). Má 7 tříd, studovnu, internet zdarma. Naproti škole je nádherný
park, kde se v létě každý týden koná tzv. International Food Market.
#SJHIUPO je oblíbené letovisko, má asi 250 000 obyvatel, leží jen 2 hodiny od Londýna, má 524 metrů
dlouhé zábavní molo Brighton Pier, historické centrum
s hospůdkami a butiky a krásný palác Royal Pavilion.
4QSBDIDBGGF -POEâO sídlí ve viktoriánské budově ve středostavovské části Londýna Ealing, má 10
kvalitně vybavených tříd, společenskou místnost
a internet zdarma. Škola k výuce občas využívá
i jiné prostory nedaleko hlavní budovy Sprachcaffe.
-POEâOje největší západoevropské město s více
než 8 miliony obyvatel. Má unikátní mezinárodní
atmosféru, ve které se mísí historie, moderní umění
nebo móda. Má spoustu muzeí a galerií, které každoročně navštíví miliony turistů.

Jízdenka na MHD v Brightonu stojí cca 30 GBP týdně.
Jízdenka na MHD v Londýně stojí od 45 GBP týdně, záleží na věku studenta a počtu zón.
Vyzvednutí a předání dětí s asistencí letušky v uvedených dnech a časech 4 410 Kč/jedna cesta.
Škola si může účtovat poplatek za spec. dietu dle typu diety.

---

Cena kurzů U20 zahrnuje jeden celodenní výlet a
dva půldenní výlety během dvoutýdenního kurzu.
Studenti se mohou těšit na večírek na uvítanou, sportovní odpoledne, návštěvy místních památek, kvízy
a soutěže. Výlety míří do okolních měst v Brightonu např. Londýn, Hastings, Portsmouth, v Londýně
např. Oxford, Cambridge, Brighton. V neděli a 1 - 2
všední odpoledne a 1 - 2 všední večery týdně je
volno. Na místě si můžete koupit aktivity navíc. Studenti jsou během aktivit pod dohledem školených
vedoucích, na které se mohou kdykoliv během dne
obrátit. Každý vedoucí má na starost 15 studentů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina..................................................... 39%
2. Polština....................................................... 14%
3. Japonština.................................................. 12%
4. èFÝUÓTUVEFOUJ........................................... 
5. Španělština................................................
6%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

&BTUCPVSOF
-POEâO)JHIHBUF

&BTUCPVSOFLMJEOÏMFUPWJTLP )JHIHBUFQSFTUJäOÓMPOEâOTLÏQīFENďTUÓ QSP
NMBEÏ NPUJWPWBOÏTUVEFOUZ TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č

ÀLPMB4U(JMFT&BTUCPVSOF -POEâO)JHIHBUF

https://bit.ly/3t0DTfo

Londýn
Eastbourne

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 28.8.,
25.12. - 29.12.2023. Je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Výuka probíhá: 9.30 - 11.10; 11.35 - 13.15;
14.15 - 16.00 hod.
Termíny: každé pondělí, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Studenti na výletě, budova školy, Seven Sisters a studenti na zahradě

1õ&)-&%,63;ù
(FOFSBM+VOJPS

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

28

50 minut

1 - 16 týdnů

10 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
(FOFSBM+VOJPS

má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3





EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM+VOJPS&BTUCPVSOF



40 470



73 930

12 320

(FOFSBM+VOJPS-POEâO)JHIHBUF



41 360



74 980

12 500

Cena v Kč zahrnuje výuku, přístup k e-learning zone, tři aktivity týdně, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPOFEďMF

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB&BTUCPVSOF, 15 - 40 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená
koupelna, polopenze, WiFi zdarma, mimo termín 25.6. - 27.8.2023

4 760

680

3PEJOB&BTUCPVSOF, 15 - 40 minut chůze od školy, dvojlůžkový pokoj, sdílená
koupelna, polopenze, WiFi zdarma, pouze v termínu 25.6. - 27.8.2023

3 910

560

3PEJOB-POEâO, 15 - 45 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma

6 820

970

7UFSNÓOVPE25.6. - 27.8.2023KTPVW&BTUCPVSOFLEJTQP[JDJQPV[FEWPVMĜäLPWÏQPLPKF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Heathrow do Eastbourne a zpět stojí 8 820 Kč, z letiště Heathrow do rodiny v Highgate a zpět stojí 5 180 Kč. 0EWP[ZKTPVQPWJOOÏ

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 80 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 45 GBP, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek ke všem kurzům od 26.6. - 25.8.2023 je 570 Kč týdně.
Příplatek k ubytování od 25.6. do 27.8.2023 je 590 Kč týdně, příplatek za dietu je 740 Kč týdně.
Učební materiály se platí na místě, stojí 25 - 50 GBP, doplňkové učební materiály jsou zdarma.

---

4U(JMFTnabízí kurzy angličtiny v Eastbourne od
roku 1978, sesterská škola v Londýně působí od
roku 1955. Jde o prestižní školy s vysokou kvalitou
výuky. Jsou uznané Britskou radou a jsou členy
English UK. Školy nabízejí celoročně kurzy obecné
angličtiny pro mladé, motivované studenty, kteří
chtějí udělat výrazný pokrok.
4U (JMFT &BTUCPVSOF sídlí v elegantní budově
5 minut chůze od pláže a 10 minut od centra
Eastbourne. Škola má knihovnu, studentskou
kavárnu, kde se můžete velmi levně naobědvat nebo
posvačit. Internet a WiFi jsou zdarma.
&BTUCPVSOFje příjemné letovisko na jihovýchodním
pobřeží Anglie. Má přes 90 tisíc obyvatel, je
nejslunnějším místem v Británii a má nádherné pláže.
Nedaleko města jsou slavné útesy Seven Sisters.
V okolí Eastbourne se natáčely scény z Harryho
Pottera a úvodní sekvence bondovky Dech života.
4U (JMFT -POEâO )JHIHBUF sídlí v elegantní
viktoriánské budově s velkou zahradou. Má
jazykovou laboratoř, počítačovou učebnu, knihovnu,
zimní zahradu a kavárnu.
)JHIHBUF je prestižní rezidenční předměstí plné
zeleně na severu britské metropole. Budete si
připadat jak na malém městě.

7Å-&5:"",5*7*5:
Součástí juniorských kurzů pořádaných školou St.
Giles jsou tři odpolední aktivity týdně zdarma. Mezi
ně může patřit např. bowling, jóga, filmový večer,
karaoke nebo lekce salsy. Další aktivity nebo výlety si mohou studenti na místě přikoupit.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština...................................................
12%
2. Němčina........................................................ 12%
3. Japonština.................................................. 11%
4. Portugalština................................................ 9%
èFÝUÓTUVEFOUJ...........................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

"OHMJF

&BTUCPVSOF LSÈTOÏMFUPWJTLP OÈEIFSOÈCVEPWBTQBSLFN CPIBUâQSPHSBN 
SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓBTUSBWPWÈOÓ[B,č

&BTUCPVSOF

ÀLPMB5XJO&BTUCPVSOF EīÓWF-5$

Eastbourne

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTFUčí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ
9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
I;BčÈULZ Kurzy probíhají od 18.6. do 27.8., kurzy končí 10.9.2023.

101*4À,0-:

Studenti před budovou školy, volnočasové aktivity a studentky ve třídě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

4VNNFS4UBOEBSE'BNJMZ

15

60 minut

2 - 4 týdny

16 nejvíce

3-9

4VNNFS4UBOEBSE3FTJEFODF

15

60 minut

2 - 4 týdny

16 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
4VNNFS 4UBOEBSE má 15 lekcí týdně ve skupině nejvíce 16 studentů a bohatý program pro volný čas. Je pro studenty od 10 do 17 let, ubytování v rodinách.
'BNJMZ
4VNNFS 4UBOEBSE má 15 lekcí týdně ve skupině nejvíce 16 studentů a bohatý program pro volný čas.
Je určen studentům od 10 do 17 let, kteří jsou ubytováni na koleji v areálu školy.
3FTJEFODF

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3

4

4VNNFS4UBOEBSE'BNJMZ

51 990

76 890

99 980

4VNNFS4UBOEBSE3FTJEFODF

51 990

76 890

99 980

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, max. 45 minut MHD od školy, dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze,
od pondělí do pátku teplé obědy, o víkendu obědy v balíčku, WiFi zdarma, praní zajištěno, ručníky poskytnuty.
,PMFK, v areálu školy, vícelůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, od pondělí do pátku teplé obědy, o
víkendu obědy v balíčku, WiFi zdarma, pračka k dispozici (5 GBP), ručníky s sebou, vratný depozit 100 GBP

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z Londýn Heathrow do ubytování v Eastbourne a zpět stojí 10 580 Kč,
odvoz z Gatwicku do ubytování v Eastbourne a zpět stojí 6 760 Kč, odvoz ze Stanstedu do ubytování a zpět stojí 14 990 Kč. Příplatek školy za asistenci letušky je 4 410 Kč. Na Gatwick a Stansted můžou cestovat samostatně studenti starší 16 let. Příplatek za odvoz mezi 22.00 - 6.00 hod je 1 470 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Speciální dieta v rodině a v rezidenci stojí 880 Kč týdně.

---

Škola Twin (dříve LTC)je uznána Britskou radou a
je členem asociace English UK.
5XJO&BTUCPVSOF byla založena roku 1954 a sídlí
v nádherné budově z 18. století, která patří vévodovi z Devonshiru. Do centra a na pláže se dostanete
za 15 minut. Twin je velká přátelská škola, která studentům nabízí kromě moderního vybavení i možnost
ubytování v rezidenci v areálu školy.
&BTUCPVSOFje příjemné, exkluzivní letovisko na jihovýchodním pobřeží Anglie. Město má 100 000
obyvatel a je nejslunnějším místem v Británii.
Eastbourne má 6 kilometrů dlouhou pláž se zábavním molem Eastbourne Pier, nábřeží je lemované viktoriánskými hotely a krásnými květinovými
záhony. Nedaleko města jsou slavné křídové útesy
Beachy Head a Seven Sisters. Eastbourne se stalo atraktivním letoviskem ve viktoriánské době, kdy
zde svůj palác postavil vévoda z Devonshiru, dnes
sídlo školy Twin.
Eastbourne je proslulé ženským tenisovým turnajem. Turnaj je pro tenistky generálkou pro Wimbledon. Další velkou událostí v Eastbourne je Airbourne, 4denní letecká přehlídka, nejlepší v Británii. Uvidíte letadla z Bitvy o Británii i moderní letadla. Přehlídky se účastní nejlepší letecké akrobatické týmy
jako jsou Red Arrow a Typhoon a sledovat jejich výkony můžete zdarma!
Řada slavných lidí v Eastbourne studovala, narodila se tu nebo zde žila. Nejznámější současnou rodačkou je Theresa May, bývalá britská premiérka.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů zahrnuje jeden celodenní výlet a jeden
půldenní výlet týdně a odpolední a večerní program
pro volný čas po celý týden. Celodenní výlety míří
např. do Chichesteru a na hrad a Arundel Castle,
do paláce Hampton Court, Windsor, Londýn,
Portsmouth, půldenní výlety např. na Lewes Castle,
Battle Abbey nedaleko Hastingsu, Royal Pavilion a
Sealife centrum v Brightonu. Odpolední a večerní
aktivity zahrnují různé sporty, kvízy, hry, diskotéky.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
2. Španělština ............................................
3. Turečtina ................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

20%
17%
16%
5%
4%
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ÀQJčLPWÏSF[JEFOčOÓÝLPMZ $IFTUFSB#BENJOUPO JOUFO[JWOÓLVS[ZBOHMJčUJOZBLVS[Z
TF[BNďīFOÓNOBTQPSUZ GPUCBMOFCPUBOFD UâEOZQPCZUV[B,č

#BENJOUPO $IFTUFS

ÀLPMB6,-$

https://bit.ly/39hlpja

Chester
Badminton

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.00; 10.15 - 11.15;
11.30 - 12.30 hod.; odpolední aktivity 3x týdně
a odpolední výuka u kurzu Intensive English - 3x
týdně 14.00 - 17.30 hod. Večerní aktivity probíhají každý den od 20.00 do 22.00 hod.
Začátky: Přílety a odlety jsou v neděli, kurzy mají
pevné začátky a jsou pouze dvoutýdenní.
Chester: 3.7., 17.7., 31.7.,2023.
Badminton: 10.7., 24.7., 7.8.2023.

Studenti na aktivitách, hlavní budova Chester University a Badminton School a studenti školy

1õ&)-&%,63;ù

101*4À,0-:

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

32

45 minut

2 týdny

16 nejvíce

3-8

&OHMJTI1MVT.VMUJ"DUJWJUZ

20+12

45 minut

2 týdny

16 nejvíce

3-8

&OHMJTI1MVT%BODF

20+12

45 minut

2 týdny

16 nejvíce

3-8

&OHMJTI1MVT'PPUCBMM

20+12

45 minut

2 týdny

16 nejvíce

3-8

&OHMJTI1MVT*OUFOTJWF&OHMJTI

101*4,63;ù
&OHMJTI1MVT*OUFOTJWF&OHMJTI

má 32 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 16 studentů.

&OHMJTI1MVT.VMUJ"DUJWJUZ

má 20 lekcí angličtiny týdně a 12 lekcí aktivit a sportů (tenis, basketbal,
volejbal, plavání, fotbal, fotografický workshop, tanec nebo divadlo).

&OHMJTI1MVT%BODF

má 20 lekcí angličtiny týdně a 12 lekcí tanečních aktivit pod vedením
tanečního učitele zahrnujících počáteční taneční kroky a techniku stylů street dance, moderní jazz a West End muzikál.

&OHMJTI1MVT'PPUCBMM

má 20 lekcí angličtiny týdně a 12 lekcí hraní fotbalu a fotbalového tréninku. Škola pravidelně pořádá fotbalová utkání.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

UâEOZ

&OHMJTI1MVT*OUFOTJWF&OHMJTI

62 990

&OHMJTI1MVT.VMUJ"DUJWJUZ

62 990

&OHMJTI1MVT%BODF

62 990

&OHMJTI1MVT'PPUCBMM

62 990

Cena v Kč zahrnuje výuku, uvedené ubytování, plnou penzi, učební materiály, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění
proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPOFEďMF/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF, v areálu školy, plná penze, v Badmintonu 1,2,3 a 4lůžkové pokoje se sdílenou koupelnou, v Chesteru jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní a WiFi zdarma, vratný depozit 25 GBP.

%013"7"
Zajistíme Vám letenku Praha - Londýn Heathrow/Bristol/Manchester - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN[MFUJÝUď.BODIFTUFSQSPTUVEFOUZTUBSÝÓMFU do ubytování v Chesteru a zpět stojí 2 120 Kč pro přílet a odlet v neděli od 10.00 do 16.00 hod. Odvoz školním taxi mimio uvedený čas z letiště Manchester a zpět stojí 6 230 Kč
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď#SJTUPMQSPTUVEFOUZTUBSÝÓMFUdo ubytování v Badmintonu
a zpět stojí 3 840 Kč. Platí pouze pro přílety a odlety v neděli. od 10.00 do 16.00 hod.
0EWP[ÝLPMOÓNUBYJ[)FBUISPXEPVCZUPWÈOÓW#BENJOUPOVB[QďUQSPTUVEFOUZMFU
TUPKÓ,č

1õ¶1-"5,:
1. Odvozy viz rubrika Doprava.

---

Letní kurzy 6,-$#BENJOUPO probíhají v prestižní Badminton School nedaleko Bristolu. Škola má
sportovní halu, vnitřní plavecký bazén, tenisové kurty. Mezi absolventkami školy je například politička
Indíra Gándhíová a Iris Murdochová, slavná britská spisovatelka.
#SJTUPMje krásné, historické univerzitní město, leží v
jihozápadní Anglii, 15 km od slavných lázní Bath.
Symbolem Bristolu je visutý most překlenující propast nad řekou Avon.
6,-$$IFTUFS sídlí v nové univerzitě z roku 2005,
která má ale dlouhou histroii.Kampus je v docházkové vzdálenosti od centra. Rezidence, menza a třídy
jsou ve dvou univerzitních budovách.
$IFTUFSje živé, nádherné hlavní město anglického hrabství Cheshire, má cca 120 000 obyvatel a leží v severozápadní Anglii na řece Dee,
poblíž hranice s Walesem. Od letiště v Manchesteru se Chester nachází 52 km. Do Manchesteru létají přímé lety z Prahy. Chester je jedním z nejlépe zachovalých historických měst
ve Velké Británii. Má nádherné historické centrum v tudorovském stylu. Hlavní ulice Rows
má spoustu obchodů, butiků, restaurací a barů.
Chester má dvě kina, divadlo Gateway Theatre
a také největší zoo v Anglii.

7Å-&5:"",5*7*5:

Kurz v UKLC Chester zahrnuje celodenní výlet do
Liverpoolu (Manchasteru), dva půldenní do Walesu a Shrewbury a 4 odpolední a večerní aktivity,
které zahrnují večírky, diskotéku, konverzační večer,
karaoke, kvízové večery, talent show aj.
UKLC Badminton nabízí celodenní výlet do Londýna (návštěva British Museum, London Eye aj.), dva
půldenní do Cardiffu a Bathu, 4 odpolední a večerní aktivity, které zahrnují večírky, diskotéku, filmový
večer, karaoke, kvízové večery aj.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................... 43%
2. Španělština.................................................... 33%
3. Francouzština................................................ 10%
4. Korejština ................................................
8%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................
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ÀQJčLPWÈSF[JEFOčOÓÝLPMB -POEâO VCZUPWÈOÓTWMBTUOÓLPVQFMOPV WPMJUFMOâ
QSPHSBNTQPSUZ GPUPHSBmF EJWBEMP UBOFD UâEOZQPCZUV[B,č

-POEâO

ÀLPMB6,-$2VFFO.BSZ 6OJWFSTJUZPG-POEPO

https://bit.ly/38uJoKH

Londýn

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.00; 10.15 - 11.15;
11.30 - 12.30 hod. Odpolední aktivity probíhají od
14.00 - 17.30 hod., v sobotu a neděli jsou výlety.
První týden je dopoledne výuka a odpoledne aktivity, druhý týden naopak. Večerní aktivity probíhají každý den od 20.00 do 22.00 hod.
Začátky: 2.7., 16.7., 30.7., 13.8.2023. Kurz končí 27.8.2023.
Přílety a odlety jsou v neděli, kurzy mají pevné
začátky a jsou dvoutýdenní.

101*4À,0-:

Budova školy, kampus, studenti na aktivitách - London Eye, Greenwich, Camden Market, Notting Hill and Portobello

1õ&)-&%,63;ù
&OHMJTI1MVT.VMUJ"DUJWJUZ

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20+12

45 minut

2 týdny

16 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
&OHMJTI1MVT.VMUJ"DUJWJUZ

má 20 lekcí angličtiny a 12 lekcí aktivit a sportů týdně (tenis, basketbal, volejbal, plavání, fotbal, fotografický workshop, tanec nebo divadlo). Studenti si vyberou dvě nebo tři aktivity podle svých zájmů. Kurz
samozřejmě obsahuje bohatý program pro volný čas, každý den budete poznávat Londýn. Ubytování v rezidenci v jednolůžkovém pokoji s vlastní koupelnou je zahrnuto v ceně kurzu.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

UâEOZ

&OHMJTI1MVT.VMUJ"DUJWJUZ

72 610

Cena v Kč zahrnuje výuku, uvedené ubytování, plnou penzi, registraci, učební materiály, závěrečný certifikát, uvedený program a
pojištění proti úpadku CK.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPOFEďMF/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF, v areálu školy, jednolůžkový pokoj, plná penze - obědy teplé (na celodenní výlet oběd v balíčku),
dieta bez příplatku, vlastní koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní a WiFi zdarma, vratný depozit 25 GBP.

%013"7"
Zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Gatwick, Stansted) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ÝLPMOÓNBVUPCVTFN[MFUJÝUď)FBUISPX do ubytování a zpět stojí 3 290 Kč, pouze pro přílety a odlety v neděli od 10.00 do 16.00 hod. Na letišti Vás uvítá zástupce školy a bude s Vámi až do
příjezdu školního autobusu. Odvoz taxíkem stojí 5 000 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď(BUXJDL 4UBOTUFE QSPTUVEFOUZTUBSÝÓMFU do ubytování a zpět stojí 10 880 (11 180) Kč, pouze pro přílety a odlety v neděli.

1õ¶1-"5,:
1. Odvozy viz rubrika Doprava.

---

6,-$2VFFO.BSZ - patří do sítě UKLC, která provozuje letní kurzy pro mládež v 10 anglických centrech. UKLC je uznána Britskou radou a patří mezi
nejlépe hodnocené školy pro mládež v Anglii.
Letní kurzy probíhají v kampusu Queen Mary, University of London, přední britské univerzitě, která
se zaměřuje na výzkum a je členem elitní „Russell
Group“ britských univezit. Queen Mary sídlí v Mile
End, prestižní části Londýna s mnoha parky, v zóně
2 západně od Toweru.
Studenti v kampusu bydlí a mají k dispozici třídy,
přednáškové auly, velkou tělocvičnu, klubovny a jídelnu.
-POEâOje největší západoevropské město s více než
8 miliony obyvatel. Má unikátní mezinárodní atmosféru, ve které se mísí historie, moderní umění nebo
móda. Má spoustu muzeí a galerií, které každoročně navštíví miliony turistů.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurz v UKLC Londýn zahrnuje dva celodenní výlety v sobotu navštívíte Buckingham Palace, podíváte se
na Downing Street, Parlament, Big Ben a do Muzea voskových figurín Madame Tussauds. V neděli
se koná celodenní výlet do Brightonu s prohlídkou
Royal Pavillion. Odpolední aktivity jsou zaměřené
na poznávání Londýna. Navštívíte Briské Museum,
The National Gallery, Notting Hill and Portobello
Market, National Science Museum, National Portrait Gallery a Leicester Square, Natura History Museum, Greenwich a tamní National Maritime Museum, Imperial War Museum, Knightsbridge, Hyde
Park, obchodní dům Harrods, Camden Town a místní trh Regent Canal. Večerní aktivity - filmový večer,
karaoke, kvízový večer, miniolympiáda, konverzační klub a diskotéka na rozloučenou.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................... 44%
2. Španělština................................................... 10%
3. Turečtina........................................................ 5%
4. Korejština...................................................... 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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tQSPNMÈEFä
PEEPMFU MFU

$PSL OFKQīÈUFMÝUďKÝÓJSTLÏNďTUP LVS[ZTHPMGFN KÓ[EPVOBLPOJ QīÓQSBWBOB
'$&B$"& SPEJOZBSF[JEFODF CPIBUâQSPHSBN UâEOZQPCZUVPE,č

$PSL

ÀLPMB$PSL&OHMJTI$PMMFHF

https://bit.ly/39kBO6i

Cork

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti o přestávce a lekce golfu

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

45 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

3-8

:PVOH"EVMU$BNCSJEHF

20+2

60 minut

4 týdny

12 nejvíce

5-8

&OHMJTI (PMG

20+4

45, 205 min

2 týdny

12 nejvíce

3-8

&OHMJTI )PSTF3JEJOH

20+5

45, 120 min

2 týdny

12 nejvíce

3-8

4VNNFS&OHMJTI .VMUJ"DUJWJUZ

101*4,63;ù
4VNNFS&OHMJTI

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně pro studenty ve věku 12 - 17 let.

:PVOH"EVMU
$BNCSJEHF

má 20 lekcí výuky angličtiny a 2 odpolední lekce přípravy ke zkoušce týdně.
Kurz Vás připraví ke složení zkoušky FCE nebo CAE. Kurz trvá 4 týdny a má
pevně stanovené začátky. Pro studenty ve věku 16 - 19 let. Kurz v červenci
má v posledním zkouškovém týdnu pouze 16 lekcí, v srpnu pouze 12 lekcí.

&OHMJTI (PMG

má 20 lekcí výuky angličtiny a 4 odpolední lekce golfu týdně, vždy od
13.45 do 17.00 hod. pod vedením trenérů s licencí PGA Professional. Kurz je
pro studenty ve věku 12 - 17 let, trvá 2 týdny a má pevně stanovené začáky.

&OHMJTI )PSTF
3JEJOH

má 20 lekcí výuky angličtiny a 5 dvouhodinových lekcí jízdy na koni týdně,
vždy od 14.00 do 17.00 hod., pro studenty ve věku 12 - 17 let.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







4VNNFS&OHMJTI .VMUJ"DUJWJUZ)PNFTUBZ

38 480

57 430

75 980

4VNNFS&OHMJTI .VMUJ"DUJWJUZ3FTJEFODF

44 780

66 970

88 910

---

---

81 550

&OHMJTI (PMG)PNFTUBZ

52 540

---

---

&OHMJTI (PMG3FTJEFODF

55 670

---

---

&OHMJTI )PSTF3JEJOH)PNFTUBZ

47 990

---

---

&OHMJTI )PSTF3JEJOH3FTJEFODF

52 970

---

---

:PVOH"EVMU$BNCSJEHF)PNFTUBZ '$& $"&

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, autobus ze školy do golfového klubu Fota Island pro
kurz English plus Golf, autobusovou permanentku pro studenty, kteří bydlí v rodinách, vybavení na golf nebo jízdu na koni pro kurzy
English+Golf a English+Horse Riding, závěrečný certifikát, uvedený program pro volný čas a pojištění proti úpadku CK.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD, 1-2lůžkový pokoj, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.
3F[JEFODF$*5, (pro kurzy Summer a English+) v areálu campusu CIT, cca 15 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze, dieta za 790 Kč týdně, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 7 GBP.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď%VCMJOEPVCZUPWÈOÓWSPEJOďB[QďU stojí 4 870 Kč.
Zaměstnanec školy vyzvedne Vaše dítě na letišti Dublin, posadí na autobus do Corku, v Corku je vyzvedne
hostitelská rodina. Totéž při zpáteční cestě. Odvoz s asistencí letušky stojí 7 520 Kč.
0EWP[Z[MFUJÝUď%VCMJOEPSF[JEFODFB[QďU stojí 7 740 Kč, pro lety s asistencí letušky 10 380 Kč.
Odvozy probíhají stejně jako u rodin, z autobus. nádraží Cork do rezidence a zpět studenta veze taxi.
0EWP[[MFUJÝUď$PSLEPSPEJOZOFCPSF[JEFODF stojí 1 320 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Dieta stojí 790 Kč týdně. Registrační poplatek u kurzů FCE, CAE Homestay je 1 390 Kč.
2. Zkouška FCE stojí 5 160 Kč, zkouška CAE stojí 5 420 Kč., učebnice k FCE nebo CAE stojí 1 320 Kč.

---

/FWZVčVKFTF 1.8.2022.
7âVLBQSPCÓIÈ 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 týdně 14.20 - 17.00 hod.
;BčÈULZ Summer English+Multi-Activity Homestay:
27.6. - 18.7.2022, kurzy končí 29.7.2022.
Summer English+Multi-Activity Residence: 27.6. 18.7.2022, kurzy končí 29.7.2022.
Young Adult Cambridge: 4.7. - 29.7.2022
Zkouška FCE: 28.7., 25.8.; CAE: 29.7., 26.8.2022.
English+Golf: 4.7. - 15.7.2022.
English+Horse Riding: 4.7. - 15.7.2022

101*4À,0-:
$PSL&OHMJTI$PMMFHF byla založena roku 1978
a je členem asociací Quality English a Eaquals.
Studenti ubytovaní v hostitelských rodinách mají výuku v Douglas Community School, 15 minut autobusem od centra. Studenti rezidenčních kurzů mají výuku a ubytování v kampusu Cork Institute of Technology. Studenti kurzů Young Adult Cambridge mají
výuku ve škole pro dospělé v centru Corku.
$PSL je druhé největší irské město, leží 250 km jižně
od Dublinu a má 160 000 obyvatel. Jihovýchod
Irska je známý jako „Sunny South East“. Cork má
pověst nejpřátelštějšího města v Irsku.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurz Summer English+Multi-Activity Homestay má
týdně 2 půldenní aktivity, 2 odpolední sportovní aktivity, 1 celodenní výlet a 2 večerní aktivity.
Summer English+Multi-Activity Residence má týdně 2 půldenní sportovní aktivity, 3 odpolední aktivity, 1 celodenní výlet a večerní aktivity každý den.
Young Adult Cambridge má týdně 2 odpolední a
2 večerní aktivity a 1 celodenní výlet.
English+Golf má týdně 4 odpolední lekce golfu,
3 odpolední aktivity, 1 celodenní výlet, 2 večerní
aktivity pro studenty v hostitelských rodinách a večerní aktivity každý den pro studenty v rezidenci.
English+Horse Riding má týdně 5 hodin jízdy na
koni, 1 celodenní výlet, 2 večerní aktivity pro studenty v hostitelských rodinách a večerní aktivity každý den pro studenty v rezidenci.
Odpolední aktivity jsou prohlídka Corku, plavání, irské sporty, návštěva Blarney Castle, městečka Kinsale, irská řemesla. Večerní aktivity jsou módní přehlídka, irské tance, diskotéka, karaoke, hry, kvízový večer. Celodenní výlety míří do Killarney a Bunratty.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština................................................
2. Francouzština............................................
3. Italština.......................................................
4. Němčina....................................................
5. Polština.......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

25%
20%
15%
12%
7%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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%VCMJO MFUOÓSF[JEFOčOÓÝLPMBQSPNMÈEFäPEEPMFU TLWďMÏWZCBWFOÓ CPIBUâ
QSPHSBNQSPWPMOâčBT UâEOZLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓBBLUJWJU[B,č

%VCMJO8FTU

ÀLPMB5XJO&OHMJTI$FOUSF EīÓWF"MQIB$PMMFHFPG&OHMJTI

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední 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.; každou
středu je celodenní výlet. V neděli je volno.
;BčÈULZ Každou neděli od 2.7. do 16.7.2023.
Kurz končí 30.7.2023. Příjezd je v neděli, odjezd
v neděli.

101*4À,0-:
5XJO&OHMJTI$FOUSF EīÓWF"MQIB$PMMFHFPG&OHMJTI%VCMJO8FTU nabízí letní rezidenční kurz angličtiny pro děti a mládež od 10 do 16 let v areálu ,JOHAT)PTQJUBM$PMMFHF. Není to nemocnice, ale prestižní internátní střední škola, která sídlí na jižním dublinském předměstí Palmerstown. Škola byla založena
roku 1669, má 40hektarový kampus u břehu řeky Liffey a skvělé vybavení.
King‘s Hospital College má moderní třídy, menzu, divadlo, moderní tělocvičnu, fitness, 20metrový vyhřívaný vnitřní bazén, tenisové kurty, rugbyové a fotbalové hřiště a rozsáhlé trávníky kolem školy. WiFi je zdarma a k dßęispozici do 22.00 hod.
Studenti ve společenské místnosti a v posilovně, školní kampus, tenisové kurty a školní divadlo

1õ&)-&%,63;ù
:PVOH-FBSOFS,JOHAT)PTQJUBM

Počet lekcí týdně

15

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

60 minut

Počet studentů
ve třídě

2 týdny +

Jaz. úroveň
viz str. 4

15 nejvíce

4-9

101*4,63;ù
Pro mladé studenty, kteří se chtějí rozmluvit a rozvinout svoji slovní zásobu. Výuka i ubytování probíhají v
kampusu King‘s Hospital College, v prestižní internátní střední škole, na předměstí Palmerstown, Dublin.
:PVOH-FBSOFS,JOHAT)PTQJUBM má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů ve věku
10 - 16 let. Kurz zahrnuje bohatý program pro volný čas.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
:PVOH-FBSOFS,JOHAT)PTQJUBM



3



52 540

76 920

99 990

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, ubytování, plnou penzi, závěrečný certifikát, uvedený program
pro volný čas, odvoz z letiště do ubytování a zpět na letiště, dopravu na všechny exkurze a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
,PMFK,JOHAT)PTQJUBM$PMMFHF, depozit 100 EUR, WiFi zdarma, 4 - 6lůžkové pokoje, plná penze, vlastní koupelna,
ručníky s sebou, praní za cca 5 EUR

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět stojí 5 180 Kč. Zástupce školy při odletu do Prahy pomůže studentům s checkinem. Příplatek za odvoz z letiště od 20.00 do 06.00 a odlet
od 22.00 do 06.30 hod je 615 Kč. Příplatek školy za předání dítěte s asistenci letušky je 3 890 Kč.

1õ¶1-"5,:

1. Příplatek za speciální dietu je 780 Kč týdně, příplatek školy za asistenci letušky stojí 3 890 Kč.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola nabízí studentům 1 celodenní výlet a 2 půldenní výlety týdně a aktivity každé odpoledne a
večer s výjimkou neděle, kdy je volno.
Středeční celodenní výlety Vás zavedou mimo Dublin, například do Glendalough se starobylými irskými kláštery poblíž Wicklow Mountains, na hrad
Ardgillan nebo do Lullymore Heritage Park, kde se
seznámíte s irskou historií a navštívíte typickou irskou
farmu. Půldenní výlety míří do centra Dublinu, navštívíte muzea, galerie, stadion Croke Park Stadium nebo muzeum irských sportů. V neděli si můžete přikoupit výlet do centra Dublinu nebo do luxusního městečka Howth na severu Dublinu.
Tři odpoledne v týdnu se v areálu školy konají sportovní a zábavné aktivity, například turnaje ve stolním
tenise, volejbalu, florbalu apod. Po večeři , která je
od 18.30 do 19.30 hod, jsou další aktivity - hry, plavání, šerm, diskotéka, lukostřelba, irské tance, večírky na uvítanou nových studentů a rozloučení se studenty, kteří odjíždějí. Zaměstnanci školy pomáhají
studentům s výběrem aktivit na neděli.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština..................................................
2. Italština........................................................
3. Francouzština..............................................
4. Turečtina......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................

20%
15%
11%
10%
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5PSPOUP BOHMJčUJOBQSPEďUJBNMÈEFä SPEJOZOFCPSF[JEFODF UâEOZLVS[V
WčFUOďVCZUPWÈOÓTQMOPVQFO[ÓBQSPHSBNVQSPWPMOâčBTPE,č

Toronto

"OHMJčUJOB
ÀLPMB(&04 4QSBDIDBGGF 5PSPOUP

Toronto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 7.8.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30
hod., výuka může probíhat i odpoledne od 15.00
do 18.15 hod.
Začátky: Každé pondělí od 3.7. do 14.8.2023.
Kurzy končí 25.8.2023. Je-li v pondělí svátek, výuka začíná v úterý.

101*4À,0-:

Toronto, studenti v Torontu a na výletě, recepce školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

64UBOEBSE'BNJMZ

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

64UBOEBSE3FTJEFODF

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

(&04 4QSBDIDBGGF 5PSPOUP sídlí v samém centru
města v „Old Town Toronto“, škola má 5 tříd, studovnu,
knihovnu a počítačovou učebnu, internet je zdarma.
Toronto je největší kanadské město, leží u břehů jezera Ontario ve stejnojmenné provincii. UNESCO
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou
života na světě. Slavnou CN Tower vidíte z téměř
každého místa v Torontu.

101*4,63;ù
64UBOEBSE má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.
Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách (LVS[Z'BNJMZ) nebo v rezidenci (LVS[Z3FTJEFODF).

$&/¶,,63;ù


3



EBMÝÓUâEFO

64UBOEBSE'BNJMZ

,VS[UâEOZ

50 720

71 950

93 320

22 920

7Å-&5:"",5*7*5:

64UBOEBSE3FTJEFODF

64 340

92 450

119 990

29 730

Pro studenty školy GEOS Toronto je připraven zajímavý program pro volný čas, který zahrnuje 1 celodenní výlet a 2 půldenní výlety při dvoutýdenním
kurzu, 2 celodenní výlety a 3 půldenní výlety při
třítýdenním kurzu.
Při dvoutýdenním pobytu 1 - 2 dny (většinou v neděli)
a zpravidla 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 večery týdně máte
volno. Studenti jsou během aktivit pod dohledem školených vedoucích, na které se mohou kdykoliv během
dne obrátit. Každý vedoucí má na starost 15 studentů.
Mezi celodenní výlety patří výlet k Niagarským vodopádům nebo do ZOO. Půldenní výlety Vás zavedou na CN Tower nebo do China Town. Mezi další aktivity patří různé sporty, kvízy, kino.
Studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca
46 CAD na týden, pamatujte na to v kapesném.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (obědy v balíčku), uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 70 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
(obědy v balíčku), WiFi zdarma, vlastní ručníky s sebou
3F[JEFODF cca 30 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze (obědy v balíčku), WiFi zdarma, vlastní ručníky s sebou

1 310
3 310

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[[MFUJÝUďW5PSPOUV do ubytování a zpět na letiště stojí 4 680 Kč pro přílety a odlety od 09.00
do 21:00 hod., v jiné časy 9 360 Kč. Poplatek škole za asistencí letušky stojí 5 400 Kč za obě cesty.

1õ¶1-"5,:
1. Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte s asistencí letušky stojí 5 400 Kč za obě cesty.
2. Škola si může účtovat poplatek za speciální dietu podle náročnosti diety.
3. K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců nepotřebujete vízum, jen registraci eTA (7 CAD).

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština................................................ 33%
2. Němčina................................................... 17%
3. Japonština ................................................
9%
4. Polština.......................................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ........................................... 

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz

Angličtina

Kanada

pro mládež od 16 do 18 let

Toronto, Vancouver, nejlepší školy v Severní Americe, Zero Tech, příprava k
FCE, CAE, IELTS, 2 týdny kurzu od 11 520 Kč, 4 týdny kurzu od 22 350 Kč!

Toronto, Vancouver

Škola: ILAC

Vancouver
Toronto

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Studenti při výuce a při aktivitách
Počet lekcí
týdně

PŘEHLED KURZŮ:

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

Young Adult Intensive

26+4+5

40 minut

2 týdny +

18 nejvíce

2-9

Young Adult Business English

26+4+5

40 minut

2 týdny +

18 nejvíce

2-9

Young Adult IELTS

26+4+5

40 minut

2 týdny +

18 nejvíce

5-9

Young Adult Cambridge

26+4+5

40 minut

4 týdny +

18 nejvíce

5-9

POPIS KURZŮ:
Young Adult
Intensive

má 26 lekcí obecné angličtiny týdně, 4 lekce, kde si volíte, zda se chcete věnovat
rozvoji poslechu, výslovnosti, konverzaci atd. a 5 online lekcí zaměřených na akademické dovednosti - čtení, psaní a zpracování domácích úkolů.

Young Adult
Buss. English

má 26 lekcí obecné angličtiny týdně, 4 lekce obchodní angličtiny a 5 online lekcí
zaměřených na akademické dovednosti - čtení, psaní a zpracování domácích úkolů.

Young Adult

má 26 lekcí angličtiny týdně zaměřených na zkoušku IELTS, 4 lekce, kde si volíte,
zda se chcete věnovat rozvoji poslechu, výslovnosti, konverzaci atd. a 5 online lekcí
zaměřených na akademické dovednosti - čtení, psaní a zpracování domácích úkolů.

IELTS
Young Adult

Cambridge

má 26 lekcí angličtiny týdně, 4 lekce zaměřené na zkoušky FCE nebo CAE a 5 online lekcí zaměřených na akademické dovednosti - čtení, psaní a zpracování domácích úkolů. Kurzy začínají v doporučené začátky, délku kurzu si zvolte podle toho,
kdy chcete skládat zkoušku.

CENÍK KURZŮ 2023:
Kurz/týdny

2

3

4

6

8

12

další týden

Young Adult Intensive

11 520

16 970

22 350

33 520

44 650

66 360

5 530

Young Ad. Buss. English

11 520

16 970

22 350

33 520

44 650

66 360

5 530

Young Adult IELTS

11 520

16 970

22 350

33 520

44 650

66 360

5 530

-

-

22 350

33 520

44 650

66 360

5 530

Young Adult Cambridge

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023:
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 3 870 Kč. Ubytování je od So do So.

cena týdně

noc navíc

Rodina Young Adult, do 60 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi a praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, pouze pro dvojice cestující společně, plná penze

5 220

nelze

jednolůžkový pokoj, plná penze

5 670

nelze

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto (Vancouver) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště do ubytování a zpět stojí 4 150 Kč. Odvozy jsou povinné.

PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 3 240 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 3 870 Kč.
Učebnice stojí 360 Kč týdně.
Povinný poplatek Custodian fee za dohled dospélé osoby pro nezletilé je 2 700 Kč.
Příplatek za ubytování v rodině od 29.4. do 30.9.2023 je 450 Kč týdně. Speciální dieta stojí 540 Kč týdně.
Poplatek za zkoušku FCE nebo CAE je 8 550 Kč.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.

---

Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 25.12., 26.12. (T) 2023.
Výuka probíhá: 10.00 - 10.40 online lekce, lekce
ve třídě 13.30 - 15.50; 15.45 - 17.45 hod.
Doporučené začátky: 3.1., 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 23.5.,
5.6., 19.6., 4.7., 10.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8.,
11.9., 25.9., 10.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.,
18.12.2023. Uvedené termíny jsou pro nepravé začátečníky. Ostatní můžou začít každé PO.
Pokud je v pondělí svátek, noví studenti mají testy a
orientaci, výuka začíná v úterý.
Zkouška FCE: 10.3., 6.6., 24.8., 28.11.2023, zkouška CAE: 11.3., 7.6., 25.8., 29.11.2023.

POPIS ŠKOLY:
ILAC Toronto a ILAC Vancouver jsou členy asociací Languages Canada, všichni učitelé mají univerzitní vzdělání a bohaté zkušenosti. ILAC získala
pětkrát za sebou ocenění LTM Star Awards (nejlepší škola v Severní Americe) a Lifetime Super Award.
V kurzech Young Adult se uplatňuje princip Zero
Tech, studenti nesmí používat mobily, učitelé nepoužívají digitální tabule. Důraz se klade na přímou
komunikaci mezi studenty a učitelem.
ILAC Toronto sídlí v centru Toronta, má 5 budov
blízko křižovatky rušných ulic Bloor a Yonge. Je skvěle vybavená, internet i WiFi jsou zdarma.
Toronto je bezpečné, krásné město. Toronto patří mezi 20 měst s nejvyšší kvalitou života na světě.
ILAC Vancouver má 4 budovy v centru. Budovy
jsou skvěle vybavené, WiFi je zdarma.
Vancouver je bezpečné, krásné město na pacifickém pobřeží. Má spoustu zeleně, rozkládá se na
členitém pobřeží, z něhož se zvedají Skalisté hory.
Ve Vancouveru téměř nikdy nesněží. Město patří mezi 10 měst s nejvyšší kvalitou života na světě.

VÝLETY A AKTIVITY:
ILAC Toronto nabízí výlety a akce, které Vám umožní
poznat životní styl v Kanadě a procvičit si angličtinu.
Můžete si koupit víkendové výlety na Niagaru, do
Montrealu, Quebec City, Ottawy nebo New Yorku.
ILAC Vancouver nabízí placené víkendové výlety na
Mount Whistler, do Victorie, Seattlu aj.
V ILACu se určitě nebudete nudit!

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2022):
1. Portugalština.............................................. 17%
2. Ruština........................................................ 13%
3. Španělština................................................ 12%
4. Japonština .................................................
7%
Čeští studenti ............................................... 0,6%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

,BOBEB

.POUSFBM BOHMJčUJOBQSPNMÈEFäPEEPMFU JOUFO[JWOÓWâVLB NÓTUOÓ
WâMFUZUâEOďWDFOď UâEOZLVS[V[B,č UâEOZLVS[V[B,č

.POUSFBM

ÀLPMB&$.POUSFBM

Montreal

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: : 2.1., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8., 4.9.,
9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá: 10.00 - 12.30 (samostudium,
v úterý a ve čtvrtek jsou místní výlety Language on
the Go); lekce obecné angličtiny 13.30 - 15.00;
15.30 - 17.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek, výuka začíná v úterý.

101*4À,0-:

Budova školy, výuka, studenti ve městě, Montreal, společenská místnost školy a studenti na výletě

1õ&)-&%,63;ù
:PVOH"DIJFWFST

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20+4

45 minut

1 týden +

15 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
Young
"DIJFWFST

má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně + 4 lekce„Language on the Go“ - během
výletů po Montrealu se učíte jazyk v reálných situacích a jazyk ve vztahu k místním reáliím. 2 místní výlety týdně jsou v ceně, platíte jen dopravu. Výuka probíhá ve skupině
nejvíce 15 studentů. Ideální pro středoškoláky s dobrými základy angličtiny.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
:PVOH"DIJFWFST
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EBMÝÓUâEFO



17 470



28 390



5 610

Cena v Kč zahrnuje výuku, výukový online program, 2 místní výlety týdně, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 30 - 45 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, ložní prádlo a ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 670

900

jednolůžkový pokoj, plná penze (obědy v balíčku)

6 210

990

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montreal - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Montrealu do ubytování a zpět na letiště stojí 4 320 Kč a je
povinný pro studenty, které nedoprovází dospělá osoba.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrační poplatek účtovaný školou je 140 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 230 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Učební materiály stojí 220 Kč týdně,maximálně 1 730 Kč celkem.
Sezónní příplatek od 12.6. do 8.9.2023 ke kurzům kratším než 12 týdnů je 360 Kč týdně.
Příplatek od 10.6. do 9.9.2023 rodina, polopenze 540 Kč týdně, rodina plná penze 630 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu je 810 Kč týdně.
Pro kurz kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD). Studijní povolení, včetně
poplatku za zpracování biometrických údajů, stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto povolení
získat.

---

&$.POUSFBM nabízí kurzy angličtiny od r. 1968,
škola je členem kanadských asociací CAPLS a Languages Canada.
EC Montreal sídlí v budově nákupního centra na
rušné ulici St. Catherine, blízko metra. O patro níž
je bohatá nabídka rychlého občerstvení a v přízemí
je nákupní centrum. Škola je výborně vybavená, má
kvalifikované učitele a vyrovnaný národnostní mix
studentů. WiFi zdarma, studentům je k dispozici nejméně 10 počítačů.
7SPDFW.POUSFBMVTUVEPWBMBGSBODPV[ÝUJOV-VDJF7POESÈčLPWÈ
Pro vstup do Kanady musí mít studenti mladší 18 let
notářsky ověřený souhlas rodičů/zákonných zástupců s touto cestou a kopii a překlad rodného listu.
.POUSFBM je dvojjazyčné město - polovina obyvatel používá angličtinu, druhá polovina zase francouzštinu, prakticky všichni ale ovládají oba jazyky!
Montreal s okolní aglomerací má 3,6 milionu obyvatel, jeho centrum leží na ostrově na řece sv. Vavřince.
Montreal má skvělou a levnou městskou dopravu.

7Å-&5:"",5*7*5:
EC Montreal pořádá pro studenty Young Achievers
„Language on the Go“ 2 místní výlety týdně
(úterý a čtvrtek). Navštívíte Fine Art Museum,
kde absolvujete hon za pokladem. Muzeum má
inovativní výstavy, které kombinují výtvarné umění,
film, módu a design. Navštívíte Malou Itálii s
největším venkovním trhem v Kanadě. Ochutnáte
místní speciality a nasajete atmosféru této barvité
čtvrti. Další výlet Vás seznámí s moderním centrem
Montrealu a podzemním městem, jehož pasáže
mají 33 kilometrů. Podíváte se do místního Apple
Storu, kde se naučíte programovat se Swiftem nebo
absolvujete foto workshop. Další aktivity vedou na
radnici, do historického muzea, univerzity McGill,
čínské a portugalské čtvrti, televizní stanice MAtv
a spousty dalších atraktivních míst. Můžete si také
objednat denní nebo vícedenní výlety do Quebec
City, Ottawy, Toronta a k Niagarským vodopádům.
Výlety stojí 145 - 350 CAD.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
Young Achievers je nový kurz, proto nejsou k dispozici statistiky národností. EC má ale vždy velmi pestrý mezinárodní mix studentů.

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

,BOBEB

5PSPOUP ÝQJčLPWÈÝLPMBQSPNMÈEFä QīÈUFMTLÏSPEJOZ BLUJWJUZ UâEOZPE
,čWčFUOďVCZUPWÈOÓ TUSBWPWÈOÓ QSPHSBNVQSPWPMOâčBTBPEWP[Ĝ

5PSPOUP

ÀLPMB$&45PSPOUP

Toronto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 3.7., 7.8.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.00 - 10.30, 10.45 - 12.00 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí od 4.7. do 7.8.2023. Kurzy končí 18.8.2023.
Je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Studenti na výletě, výuka, pohled na Toronto a studenti školy CES Toronto při aktivitách

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

15

55 minut

2 - 7 týdnů

20 nejvíce

3-8

&OHMJTI-BOHVBHF"DUJWJUZ

101*4,63;ù
Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit angličtinu v Torontu a užít si pohostinnosti kanadských rodin.
&OHMJTI-BOHVBHF"DUJWJUZ

má 15 lekcí výuky angličtiny týdně, lekce se zaměřují na osvojení
gramatiky a konverzační a poslechové dovednosti.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
&OHMJTI-BOHVBHF"DUJWJUZ
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71 960



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, odvozy z letiště a na letiště, závěrečný certifikát, uvedený program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMF TPCPUZ QīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMF TPCPUZ QPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, do 60 min. MHD od školy, jednolůžkový pokoj, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, plná penze (obědy
v balíčku), sdílená koupelna

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[[MFUJÝUďW5PSPOUV do ubytování a zpět je [BISOVUâWDFOďLVS[V. Odvozy jsou povinné pro
všechny studenty mladší 16 let, včetně povinné asistence s checkinem při odletu, stojí 2 250 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Poplatek škole za asistenci s checkinem při odletu pro studenty mladší 16 let stojí 2 250 Kč.
2. Poplatek za speciální dietu je 810 Kč týdně.
3. K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců nepotřebujete vízum, jen registraci eTA (7 CAD).

---

$&45PSPOUP (dříve Global Village) patří mezi nejlepší kanadské jazykové školy. Škola vznikla v roce
1979, má velkou úspěšnost při přípravě na zkoušky
Cambridge. CES Toronto je oficiální zkušební centrum pro zkoušky Cambridge a pořádá také letní
kurzy pro mládež.
Škola pro mládež sídlí v prestižní čtvrti Downtown
v budově University of Toronto, Faculty of Arts and
Science, 20 minut od stanice St.Patrick‘s a Eaton
Centre a 20 min. od školy pro dospělé studenty. Ve
škole ve 2 podlaží je 20 tříd, 2 kuchyňky, kulečník.
K dispozici je15 počítačů a WiFi zdarma.
5PSPOUP je bezpečné multikulturní město. UNESCO
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou
života na světě. Turistům se líbí přátelská a pohodová atmosféra města, dostatek prostoru a multikulturní prostředí. Všude jsou restaurace, obchody,
kavárny, bary, kina a divadla. Fanoušky hokeje určitě nadchne návštěva NHL - Hockey Hall of Fame.
Navšívíte Niagaru a místní zábavní parky. Orientace ve městě je snadná, všude vidíte CN Tower,
533,3 metrů vysokou nejvyšší stavbu na severní polokouli! Toronto si určitě zamilujete!

7Å-&5:"",5*7*5:
Program pro volný čas zahrnuje 5 odpol.aktivit týdně a celodenní výlet v sobotu. V neděli budete mít
volno, můžete trávit volný čas s hostitelskou rodinou
nebo s jejím svolením můžete jet do města. Sobotní
výlet míří na Niagarské vodopády, do zábavního
parku Canada‘s Wonderland nebo akvaparku Wet
N‘Wild. Odpoledne jsou dvě až tři sportovní aktivity týdně- fotbal, volejbal, paintball, jízda na kánoi, kuželky, skákání na trampolíně, karting, jeden
místní výlet -CN Tower, Royal Ontairo Museum, Ripley‘s Aquarium, jedna akce ve škole a jednou týdně je taneční party od 17.00 do 20.30. hod. Vstupné do parků a muzeí je v ceně kurzu!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština............................................................30%
2. Španělština................................................... 20%
3. Korejština....................................................... 12%
4. Portugalština................................................... 9%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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,BOBEB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

$BMHBSZ TLWďMâTQPSUPWOďMBEďOâQSPHSBN WâMFUZ QPTMFEOÓUâEFOQPCZUVKF
QVUPWOÓUÈCPSQP4LBMJTUâDIIPSÈDI UâEOZ[B,č UâEOZ,č

$BMHBSZ

ÀLPMB8ZODIFNOB$BMHBSZ

https://bit.ly/3iR2I8Z

Calgary

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se celý týden, i v sobotu a v neděli, ne však v putovním týdnu.
Výuka probíhá: 9.30 - 14.00 hod., rozvrh a délka
lekcí se mohou díky programu měnit!
Termíny: 3týdenní kurzy: 4.7. - 24.7.; 19.7. - 8.8.,
3.8. - 23.8.2023
4týdenní kurzy: 27.6. - 24.7.; 12.7. - 8.8., 27.7. 23.8.2023.
První den je den odletu z Prahy, poslední den je den
odletu z Calgary.

101*4À,0-:

Škola v Calgary, sportovní aktivity a pohled na Skalisté hory

1õ&)-&%,63;ù
8ZODIFNOB:PVUI$BMHBSZ

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

3, 4 týdny

10 nejvíce, obvykle 8

3-9

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 15 - 23 let, která má ráda sportovní aktivity a chce poznat krásnou kanadskou
přírodu. Výuku angličtiny v rozsahu 20 lekcí týdně Wynchemna doplňuje bohatou nabídkou sportovních aktivit a výletů. Každá třída má obvykle 3 různé učitele, výuka se zaměřuje na konverzaci, rozvoj psaní a čtení. Závěrečný týden kurzu je bez výuky, vyrazíte na putovní tábor po národních parcích provincie Alberta.
Wynchemna zajistí stany, spací pytle a tábornické vybavení. #BUPIZTJWF[NďUFWMBTUOÓ
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
8ZODIFNOB:PVUI$BMHBSZ





81 990

94 680

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, ubytování, plnou penzi, odvoz z letiště a zpět, program pro volný čas včetně
týdenního “puťáku” v národních parcích Skalistých hor, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
$BMHBSZ,PNGPSUOÓLPMFK, dvoulůžkový pokoj, plná penze - tři jídla denně a svačina. Pro 4 pokoje je společný
obývací pokoj s TV a telefonem, 2 koupelny a kuchyňka, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 3 CAD.
Studenti snídají společně s učiteli, u oběda si mohou vybrat ze široké nabídky jídel, večeře se podávají na různých
místech, podle toho, co mají studenti na programu.

DOPRAVA:

8ZODIFNOB se specializuje na letní kurzy angličtiny pro mládež v Calgary s intenzivním programem
pro volný čas, jemuž dominují hlavně sporty. Studenti bydlí na univerzitní koleji. Škola dbá na to, aby
studenti neustále mluvili anglicky - English only. Na
kurzu panuje přátelská a pozitivní atmosféra, mnoho studentů se na kurz vrací. Wynchemna se o studenty výborně stará. Na 8 studentů zpravidla připadá jako dohled jeden učitel nebo instruktor. Učitelé a ředitel školy bydlí na kolejích a můžete se na
ně kdykoliv obrátit.
$BMHBSZ má milion obyvatel, je centrem kanadského Divokého západu a je největším městem
provincie Alberta. Alberta, to jsou hlavně úchvatné
Skalisté hory a přátelští lidé.

7Å-&5:"",5*7*5:
Wynchemna Calgary nabízí 35 hodin aktivit týdně: sport (jízda na kánoi, kolečkových bruslích nebo
kajaku, basketbal, kuželky, bruslení, volejbal, hokej atd.) a výlety - Calgary: Royal Tyrrell Museum, Horse Shoe Canyon. V posledním týdnu kurzu je QVUPWOÓUÈCPSQP4LBMJTUâDIIPSÈDI. Navštívíte např. národní park Banff, národní park Jasper, ledovec Columbia Icefields, Kananaskis a Edmonton, hlavní město Alberty. Uvidíte jezera Lakes
Louise a Peyto Lake.
Na putovním táboru jsou děti v doprovodu zkušených instruktorů. Budete jezdit po Albertě klasickým
školním autobusem a tábořit ve stanech na vyhrazených tábořištích, pomáhat s vařením jídla. Poznáte
nejkrásnější místa v Albertě a poslední den budete
mít možnost nákupů ve West Edmonton Hall, největším nákupním středisku v Severní Americe. Určitě se
Vám nebude chtít domů!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

Rádi Vám zajistíme letenky do Calgary za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[[MFUJÝUďW$BMHBSZna koleje a zpět poskytuje škola [EBSNB

1õ¶1-"5,:
1. Doporučené kapesné je cca 150 CAD na týden.
2. Příplatek za dietu není, nicméně škola Wynchemna nemůže garantovat splnění dietních požadavků.

---

1. Čínština ......................................................
2. Španělština................................................
3. Italština.......................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

22%
18%
14%
8%
7%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFUB
PEEPMFU

.BMUB

4U1BVMAT#BZ MFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFä CPIBUâQSPHSBN VCZUPWÈOÓWSPEJOÈDI
OFCPSF[JEFODJ UâEOZLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓBTUSBWPWÈOÓPE,č

4U1BVMAT#BZ

ÀLPMB#&-4.BMUB4U1BVMAT#BZ

St. Paul‘s Bay

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 29.6. a 15.8.2023. V tyto dny bude
výuka nahrazená aktivitami.
7âVLBQSPCÓIÈ
Junior: 14.30 - 16.00; 16.15 - 17.45 hod., dopoledne jsou na programu aktivity.
Young Adult 20: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.,
Young Adult 30: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 a
13.15 - 14.45 hod., odpoledne jsou na programu
aktivity nebo volný čas.
;BčÈULZ Junior každou sobotu od 17.6. do
26.8.2023, kurzy končí 2.9.2023.
Young Adult každou sobotu od 10.6. do 26.8.2023,
kurzy končí 2.9.2023.

101*4À,0-:
Výuka, studenti na výletě a při aktivitách
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

+VOJPS3FTJEFODF

20

45 minut

1-4

15 nejvíce

3-8

:PVOH"EVMU)PTU'BNJMZ

20

45 minut

1-4

12 nejvíce

3-8

:PVOH"EVMU)PTU'BNJMZ

30

45 minut

1-4

12 nejvíce

3-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
+VOJPS3FTJEFODF

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Studenti jsou
ubytováni ve 4* hotelu cca 15 minut chůze od školy. Pro mládež od 11 do 16 let.

:PVOH"EVMU)PTU má 20 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.
Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách. Pro mládež od 16 do 17 let.
'BNJMZ 

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
+VOJPS3FTJEFODF









24 870



70 990



:PVOH"EVMU)PTU'BNJMZ

23 520



59 940



:PVOH"EVMU)PTU'BNJMZ

25 330



65 420



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravu, odvoz z letiště do ubytování a zpět, týdenní jízdenku na MHD (pouze kurzy Young Adults), závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, kurz Young Adult Host Family, 2 - 4lůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze
Hostitelské rodiny jsou vzdálené max. 25 minut autobusem od školy, praní 1x týdně zdarma, WiFi zdarma.
3F[JEFODF5PQB[)PUFM  TUBOEBSE, kurz Junior Residence, cca 15 minut chůze od školy, tří - čtyřlůžkový
pokoj, vlastní koupelna, plná penze formou bufetu (oběd v rezidenci), venkovní i vnitřní bazén, klimatizace, WiFi
zdarma, vratný depozit 50 EUR

%013"7"
Přímé lety Praha - Malta - Praha vždy v sobotu nebo víkendový přímý let z Vídně Vám rádi zajistíme.
0EWP[[MFUJÝUď EPVCZUPWÈOÓB[QďUOBMFUJÝUďQPTLZUVKFÝLPMB[EBSNB

1õ¶1-"5,:
1. Doporučené kapesné je cca 100 EUR na týden. V rezidenci se platí vratný depozit 50 EUR.
2. Speciální dieta v rodině je 1 810 Kč, rezidenci 2 330 Kč týdně.
3. Příplatek za odvoz pro klienty cestující s asistencí letušky je 2 590 Kč za obě cesty.

---

#&-4.BMUB je malá rodinná škola, která nabízí kurzy angličtiny na Maltě od roku 1997.
BELS Malta je členem prestižní asociace IALC a
maltské asociace FELTOM. Škola má 8 kvalitně vybavených, klimatizovaných tříd, knihovnu, knihkupectví, počítačovou místnost, WiFi je zdarma. Kapacita školy je 80 studentů. BELS Malta sídlí v centru malebného městečka St. Paul‘s Bay, blízko moře.
4U1BVMT#BZ je oblíbená destinace pro starší páry
a rodiče s dětmi. Je to klidné, bezpečné letovisko
na severovýchodě Malty, v zelenější části ostrova
blízko písečných pláží. Na pláž Mellieha, nejbližší písečnou pláž se dostanete za 10 minut autobusem. St. Paul‘s Bay má pískovcovou pláž.
.BMUB je ideální místo ke studiu angličtiny v „prázdninové atmosféře“. Křišťálově čisté moře, středomořské klima, úžasné kavárny na pláži, fascinující historie, velká bezpečnost ostrova a kvalitní školy, to jsou
hlavní důvody, které Čechy lákají na Maltu. Připojte
se ke studentům z celého světa a užijte si prázdniny.

7Å-&5:"",5*7*5:
Na studenty čeká bohatý volnočasový program,
který se skládá z dopoledních (kurzy Junior) nebo
odpoledních (kurzy Young Adult) a večerních aktivit.
Cena kurzů Junior zahrnuje 4 dopolední aktivity, 5
večerních aktivit a 1 celodenní sobotní výlet týdně.
Cena kurzů Young Adult zahrnuje 3 odpolední
aktivity a 1 celodenní sobotní výlet týdně.
Děti se mohou těšit na seznamovací večírek a prohlídku okolí školy, herní a sportovní večery, barbeque na pláži, večerní plavání, návštěvu National
Aquarium, na výlety do Valletty (s promítáním 5D
filmu), Mdiny, Sliemy, St. Julians, na ostrov Comino
a do vodního parku Splash & Fun.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 45%
2. Španělština................................................ 25%
3. Němčina.................................................... 12%
4. Francouzština............................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

Přihláška

odešlete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (Příjmení a jméno vyplňte podle údajů v cestovním dokladu)
Příjmení
Datum narození

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ano

ne

Jestliže ano, jakou

Vaše znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)
Stálý zákazník

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

Dokumenty ke kurzu pošlete na tento e-mail nebo na tuto adresu
Souhlasím s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy škole

ano

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA - cena 42 Kč za den
Požadujete pojištění na storno - cena 85 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete pojištění na storno - cena 127 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
ÚDAJE O KURZU
Název školy

Město

Země

Název kurzu

Počet lekcí týdně

Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)

Konec (obvykle pátek)

ne
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Počet týdnů

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování

Typ pokoje

Typ stravování

Začátek

Konec

Počet týdnů

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
(noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)
DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu

ano

ne

Dopravu si zajistím sám

ano

ne

Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak

autobusovou

leteckou

Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu

ano

ne

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

Při odjezdu

ano

ne
jiný (uveďte)

PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon

e-mail

IČ
Fakturu zašlete na e-mail

DIČ
účastníka kurzu

plátce

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků a které představují tzv. osobní údaje, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno. Vyplňte příjmení a jméno přesně podle údajů v cestovním dokladu, na který vycestujete (pas, občanský průkaz).
Poštovní adresa. Uveďte Vaši poštovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdržujete.
Jméno, adresa a telefon nejbližšího příbuzného. Požadujeme pro případ, že by bylo nutné informovat Vaši rodinu o nečekaných problémech (například
zdravotních) během Vašeho pobytu v zahraničí.
Držíte dietu (Jakou?). Kromě zdravotní diety uveďte např. jste-li vegetarián, nejíte-li určité potraviny apod.; tyto údaje jsou důležité pro výběr hostitelské
rodiny. Většina škol poskytuje dietu za příplatek.
Vaše znalost cizího jazyka. Ohodnoťte svoje znalosti známkou od 1 do 10, přičemž 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjadřuje znalost blížící
se rodilému mluvčímu (viz Jazyková úroveň studentů - www.intact.cz).
Stálý zákazník. Zaškrtněte ANO, pokud jste se zúčastnili Vy, nebo někdo z Vaší rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, připište
název školy a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stálý zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnoletý, pokud je mladší 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodičů či zákonných zástupců.
Poštou je dokumentace zasílána pouze v případě nutnosti doručení originálních dokumentů ze škol či víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Pojištění UNIQA není zahrnuto v ceně kurzu, stojí 42 Kč na den, zaškrtněte ANO nebo NE.
Pojistka pojišťovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní pojištění s velmi vysokým krytím.
Zahrnuje například: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 7 000 000 Kč, pojištění smrti následkem úrazu do 300 000 Kč, pojištění trvalých
následků úrazu do 600 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby do 5 000 000 Kč, pojištění zavazadel do 15 000 Kč.
Požaduji pojištění na storno. Pojištění storna není zahrnuto v ceně kurzu, je možné ho objednat za příplatek 85 nebo 127 Kč na den. V ceně tohoto
pojištění je i zdravotní a cestovní pojištění UNIQA. Nelze jej zajistit samostatně bez zdravotního a cestovního pojištění UNIQA. Pojišťovna poskytne
pojištěnému plnění do výše 80 % vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, maximálně do výše 64 000 Kč za 85 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 127 Kč na 1 den pobytu.
Storno musí být prokazatelně zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze přiznat z důvodu smrti pojištěného, jeho manžela/manželky, druha/družky, dítěte nebo rodičů nebo akutního onemocnění jmenovaných osob,
z důvodu vloupání do bytu pojištěného nebo z důvodu živelné události v jeho bytě, v důsledku požáru nebo povodně.
Storno nelze přiznat z důvodu zhoršení nemoci, se kterou se pojištěný léčil před uzavřením pojistky, z pracovních důvodů nebo po nástupu klienta na kurz.

ÚDAJE O KURZU
Začátek a Konec kurzu je uveden v popisu každého kurzu. Kurzy obvykle začínají v pondělí a končí v pátek.

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uveďte, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina.
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednolůžkový, dvoulůžkový, vícelůžkový, viz popis ubytování.
Typ stravování: uveďte, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Začátek ubytování je datum příjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle začíná v neděli nebo v sobotu před začátkem kurzu, viz kolonka
“Ubytování” v popisu každého kurzu. Za dřívější příjezd se platí noc navíc. Pokud přijedete do dané země dříve, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Dřívější příjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle končí v sobotu nebo v neděli po ukončení kurzu, za pozdější
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu každého kurzu. Pokud zůstanete v dané zemi déle, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Pozdější odjezd”.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Uveďte, prosím, jestliže chcete přiobjednat nějakou nabízenou službu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Např.:
- Noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd (jestliže chcete v dané zemi zůstat déle než 1 den po ukončení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodině - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nový Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, Čína.
- Cestovní registrace. Nový Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro volný čas - výlety, potápění atd. dle nabídky školy.
- Typ rodiny - bezdětná, bez domácích zvířat, s malými dětmi apod.
Splnění požadavků ohledně rodiny nemůžeme zaručit, ale pokusíme se je splnit.

DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu, zaškrtněte autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zajišťujete sami, prosíme o výpis rezervace letenky nebo jízdenky z kanceláře, kde jste si dopravu
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, že Vás škola ke kurzu přijme! Bez výpisu nemůžeme zajistit případný
odvoz z letiště nebo nádraží do ubytování a nemůžeme zaručit, že hostitelská rodina bude v době Vašeho příjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo neděle po ukončení kurzu. Pokud chcete v dané zemi zůstat po ukončení kurzu a cestovat, uveďte do
zvláštních požadavků Pozdější odjezd. Upozorňujeme, že delší ubytování můžeme zajistit pouze u některých škol nejdéle však týden po ukončení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle české město, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie dokážeme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzně, letenky z Prahy, Brna, případně z Vídně, Mnichova nebo Frankfurtu.
Požaduji návaznou dopravu - při příjezdu do místa kurzu. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
- při odjezdu na letiště nebo nádraží. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - zaškrtněte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

PLATBA
Plátce. Údaje vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem.
Fakturu zašlete na e-mail. Zatrhněte požadovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypište ji do příslušné kolonky.

Všeobecné podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.
a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb se řídí
smlouvou o zájezdu, v případech neobsažených ve smlouvě o zájezdu se řídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.
II. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.,
zastupující pořadatele Languages Plus Taalreizen B.V.
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické osoby
starší 18 let a právnické osoby, jež mají způsobilost
k právním úkonům, dále Zákazník.
III. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Účastníky zájezdu mohou být všechny fyzické osoby od
4 let, osoby ve věku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich
zákonného zástupce.
IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká
podepsáním smlouvy o zájezdu, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto Všeobecné podmínky nebo uhrazením faktury.
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána až po
potvrzení účasti účastníka na zájezdu zahraniční školou.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezdů jsou uvedeny na www.intact.cz.
2. INTACT si vyhrazuje právo měnit ceny zájezdů, jestliže
některá měna podle kurzu ČNB v den vyhotovení cenové
kalkulace vybočí z kurzového rozpětí, které je uvedeno
na www.intact.cz, nebo jestliže před dnem fakturace
škola změní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do
doby splatnosti.
4. Částku lze uhradit bankovním převodem, složením
částky v hotovosti v kterékoliv pobočce banky Moneta
Money Bank přímo na účet INTACTu, nebo hotově. Při
úhradě ze zahraničního účtu je Zákazník povinen zadat
platbu tak, aby na účet INTACTu přišla celá fakturovaná
částka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na
objednání zájezdu ve výši 5 000 Kč (u vybraných
škol 10 000 Kč). Po úhradě zálohy začne INTACT
zájezd vyřizovat. Záloha bude vrácena pouze v případě nepřijetí účastníka školou nebo uzavření školy.
6. V době 1 měsíc až 2 týdny před nástupem na zájezd
INTACT účtuje tuto zálohu ve výši 10 000 - 15 000 Kč.
7. Při obdržení přihlášky v době kratší než 2 týdny před
plánovaným odjezdem je záloha na objednání ve výši
100 % celkové předpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo
jízdenky, jejichž cenu Zákazníkovi vyúčtuje po zakoupení
letenky nebo jízdenky.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Účastník zájezdu, který během cesty nebo pobytu poruší
zákonné předpisy navštíveného státu, nebo nerespektuje
náplň a pravidla zájezdu, může být vyloučen bez nároku
na náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických
podmínek dané země nebo školy.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K právům Zákazníka patří zejména:
a) vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu
a jeho ceny,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu,
rozsahu služeb a ceny,
c) právo být pojištěn a být informován o rozsahu pojištění,
d) kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit za splnění stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci případných vad služeb, viz bod IX,
f) právo vyžadovat od INTACTu potřebné informace
o okolnostech a náležitostech služeb.
2. K základním povinnostem Zákazníka patří:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané
výši a lhůtě,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou součinnost, které je
třeba k řádnému zajištění služeb,

c) pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady
potřebné k zajištění požadovaných služeb,
d) sdělovat INTACTu včas své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat účastníkovi zájezdu platný cestovní doklad
(pas, občanský průkaz, případně vízum) a zajistit, aby
měl takový doklad během zájezdu,
f) případné storno účasti na zájezdu provést písemnou
formou. Jestliže písemná nebo e-mailová zpráva o stornu
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svátku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za
den podání storna považován následující pracovní den.
- INTACT:
3. INTACT je oprávněn ze závažných důvodů nebo za
mimořádných okolností zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je INTACT povinen předem Zákazníka
informovat a vyžádat si jeho souhlas s těmito změnami
s tím, že INTACT určí lhůtu k tomuto vyjádření.
Jestliže Zákazník se změnou termínu nesouhlasí, má
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv
náhrady INTACTu, který mu vrátí již zaplacenou cenu
zájezdu s výjimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas
se změnou termínu musí Zákazník vyjádřit písemně ve
stanovené lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
4. INTACT je povinen řádně poskytnout služby, výslovně
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbytečného
odkladu seznámit Zákazníka s případnými změnami.
6. INTACT na žádost Zákazníka zakoupí letenku nebo
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém případě
vzniká smluvní vztah přímo mezi dopravcem a Zákazníkem. Případná refundace letenek nebo jízdenek se řídí
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny odletů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o Zákazníkovi a účastníkovi pouze pro vlastní marketingové účely.
Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
VIII. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vyřízení víza (viz hlava X.), letenky, jízdenky, dojde-li ke stornu déle než 30 dnů před plánovaným
termínem odjezdu
b) až 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 až 15 dnů
před plánovaným termínem odjezdu,
c) až 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza,
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 až 8 dnů před
plánovaným termínem odjezdu.
d) až 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu
7 nebo méně dnů před plánovaným termínem odjezdu.
Toto ustanovení platí i v případě, že účastník zájezdu
z jakýchkoliv důvodů na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno)
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a účast na zájezdu je
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané
doporučenou poštou nebo e-mailem, viz hlava VII.,
odst. 2, pís. f, bude doručeno do kanceláře INTACTu.
Odstoupení od smlouvy (storno) je neúčinné a vyloučené,
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy
k účasti nedojde z důvodu nenastoupení na kurz, v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v přihlášce,
při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stanovených lhůtách nebo pokud je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo
jiných obecně závazných právních předpisů, nebo pokud účastník nezíská potřebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV ČR vydá doporučení necestovat do
zvolené destinace, dojde k uzavření destinace, bude-li
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená
škola bude uzavřena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do
30 dnů všechny uhrazené prostředky s výjimkou ceny
dopravy a víza.

Platné od 20.11.2022
IX. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Reklamaci může podat výhradně účastník zájezdu nebo
Zákazník, pokud je účastník nezletilý.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita služeb nižší, než byla dohodnuta a stanovena INTACTem, vzniká účastníkovi zájezdu právo na reklamaci.
3. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník
zájezdu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem reklamace, aby závadný stav byl neodkladně napraven na
místě konání zájezdu nebo služby. Účastník zájezdu nebo
jeho zákonný zástupce je povinen případnou reklamaci
uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky INTACTU a
současně e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo
které jsou na straně účastníka zájezdu, na základě kterých
účastník zájezdu zcela nebo zčásti nevyužije objednané,
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpečené
služby (např. vyučovací, dopravní a ubytovací nebo případné výlety, aktivity ve volném čase apod.), nevzniká
účastníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, který pro účastníka
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny těchto služeb ani
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po předchozím neprodleném emailovém oznámení INTACTu, zaslat písemně doporučeným dopisem do 30 dnů od konce zájezdu, na adresu:
INTACT - studium v zahraničí s. r. o., Hornoměstská 357,
594 01 Velké Meziříčí.
X. VÍZA
INTACT zašle Zákazníkovi seznam dokumentů, které jsou
potřeba k vyřízení potřebného víza. Za nutné součinnosti
Zákazníka podá INTACT žádost o vízum (s výjimkou víz do
USA, Číny, novozélandské registrace NZeTA a australského turistického víza). INTACT nezaručuje udělení víza (to
je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V případě neudělení víza je Zákazník povinen uhradit náklady
spojené s vyřizováním víza, nevratnou zálohu, případné
stornopoplatky ve škole a další prokazatelné náklady.
XI. POJIŠTĚNÍ
1. Všichni účastníci zájezdu se můžou prostřednictvím INTACTu pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojištěním na storno. Výše plnění a podmínky jsou uvedeny na
www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem zájezdu. INTACT
odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání
informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
XII. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
1. INTACT nemůže po podpisu smlouvy se Zákazníkem
měnit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo změnit
ceny dalších služeb po podpisu smlouvy pouze v souladu
se změnami zákonných ustanovení nebo změnami předpisů třetích stran (změny cen jízdenek, vízových a jiných
poplatků, letenek, letištních tax apod.).
2. Zákazník je zodpovědný za uvedení správného jména,
příjmení, adresy, e-mailu, tel. čísla účastníka zájezdu na
přihlášce. Zákazník je povinen včas písemně oznámit INTACTu případné změny jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a zdravotního stavu účastníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v době jejich publikace
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na změny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. Při platbě přes benefity se neposkytují žádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na peněžní či jinou náhradu za
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyučuje.
7. Ve výjimečných případech může škola změnit typ kurzu,
případně návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo
návazné dopravy, jestliže se kurz, případně školní autobus
objednaný Zákazníkem, nenaplní nebo se v průběhu kurzu
výrazně sníží počet studentů ve třídě.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu.
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, že tyto podmínky
jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 20.11.2022 až
do odvolání a platí pro účast na zájezdech, které zajišťuje
cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.

GDPR - dodatek ke smlouvě

Platné od 25.5.2018.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., dále INTACT
I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMAŽĎUJE
1. INTACT shromažďuje výhradně informace, které potenciální nebo skuteční zákazníci sami poskytnou zaměstnancům INTACTu prostřednictvím webu www.intact.cz, účtů na sociálních sítích, emailovou či písemnou komunikací, telefonicky nebo ústně při osobních schůzkách.
2. Shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro účely zajištění služeb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete.
3. Vaše osobní údaje předáváme výhradně organizacím, jejichž služby Vám na základě Vaší objednávky zajišťujeme, a pouze v rozsahu, který je pro zajištění takových služeb nutný.
II. DŮVĚRA A BEZPEČNOST
Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením, a které chrání Vaše osobní údaje.
III. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
1. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kteří je musí znát, aby mohli zajistit služby, které jste si objednali.
2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, a to regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností.
IV. VOLBA A ODHLÁŠENÍ
1. Na základě Vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, Vám můžeme zasílat obchodní komunikaci o našich produktech a službách. Mohou sem spadat nabídky
zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů.
2. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně se můžete odhlásit z marketingové komunikace mailem na info@intact.cz.
V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů. Obecně platí,
že Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lhůta 10 let je uvedena s ohledem na povinnost uchovávání účetních dokladů, které mohou obsahovat některé Vaše osobní údaje.
VI. VAŠE PRÁVA
1. Máte právo vědět, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma.
2. Máte právo požadovat, abychom Vám přestali zasílat marketingovou komunikaci.
3. Máte právo požadovat, abychom opravili Vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
4. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o Vás.
5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu týkající se našeho zpracování osobních údajů. Pokud od Vás budeme mít nějaký požadavek výše uvedeného typu, můžeme si od Vás vyžádat doplňující informace pro účely ověření Vaší identity.

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[
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OFCPCZEMÓW3BCBUVWSF[JEFODJTPTUBUOÓNJTUVEFOUZ UâEOZPE,č

Rabat

ÀLPMB(MPCBM7JMMBHF&OHMJTI$FOUSF3BCBU

https://bit.ly/3omPQsC

Rabat

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Budova školy, studenti na pláži, při výuce a vodních sportech
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

-BOHVBHF$BNQ

20

45 minut

1 týden +

16 nejvíce

3-9

%BZ$BNQ

20

45 minut

1 týden +

16 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

3FTJEFOUJBM$BNQ4IBSFE

20

45 minut

1 týden +

16 nejvíce

3-9

3FTJEFOUJBM$BNQ4JOHMF

20

45 minut

1 týden +

16 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
Language
$BNQ

má 20 lekcí angličtiny týdně ve třídě nejvíce 16 studentů. Studenti bydlí s rodiči v St.
Paul‘s Bay, školní autobus je ve všední dny ráno odveze do Rabatu na výuku, po
výuce je odveze na oběd k jejich rodičům. Víkendy tráví studenti s rodiči. Ubytování viz kurzy Global Village pro dospělé.

%BZ$BNQ

má 20 lekcí angličtiny týdně ve třídě nejvíce 16 studentů. Studenti bydlí se svými
rodiči v St. Paul‘s Bay, autobus je ve všední dny ráno odveze do Rabatu na výuku,
mají teplý oběd a odpolední školou organizovaný program pro volný čas. K rodičům se vracejí na večeři školním autobusem. Víkendy tráví studenti s rodiči. Ubytování viz kurzy Global Village pro dospělé.

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů. Studenti bydlí v rezi3FTJEFOUJBM
$BNQ4IBSFE denci s ostatními studenty (třílůžkový pokoj) v Rabatu a mají plný program pro volný čas.
3FTJEFOUJBM
$BNQ4JOHMF

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů. Studenti bydlí v rezidenci
s ostatními studenty (jednolůžkový pokoj) v Rabatu a mají plný program pro volný čas.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





3

4

8 940



22 970



6 770

%BZ$BNQ

13 210



35 510



11 340

3FTJEFOUJBM$BNQ4IBSFE

19 290



53 960



17 450

3FTJEFOUJBM$BNQ4JOHMF

19 950



56 280



18 130

-BOHVBHF$BNQ

EBMÝÓUâEFO

Cena kurzu Language Camp zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, odvozy ve všední den do školy a zpět, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.
Cena kurzu Day Camp zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, odvozy ve všední den do školy a zpět, teplý oběd a odpolední aktivity ve všední dny, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.
Cena kurzů Residential Camp Shared a Single zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, cestovní pojištění zajištěné školou GV, program pro volný čas, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F, WiFi zdarma, praní stojí 10 EUR za 6 kg prádla.
3FTJEFOUJBM$BNQ4IBSFE, rezidence, třílůžkový pokoj, plná penze v budově Summer Camp.
3FTJEFOUJBM$BNQ4JOHMF, rezidence, jednolůžkový pokoj, plná penze v budově Summer Camp.

Ceny ubytování při kurzech Language Camp a Day Camp viz nabídka kurzů pro dospělé.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště a zpět je[EBSNB při kurzu Residential Camp Shared and Single. Pro studenty kurzů Language Camp a Day Camp stojí odvoz z letiště do ubytování a zpět 1 810 Kč.

1õ¶1-"5,:

1. Odvoz z letiště na Maltě do ubytování a zpět stojí 1 810 Kč.
2. Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte cestujícího s asistencí letušky je 2 080 Kč za obě cesty.
3. Příplatek za speciální dietu je 1 300 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 29.6., 15.8.2023.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.45 a 11.00 - 12.30
hod. Autobus odjíždí do Rabatu v 8.30 hod., děti
by měly být ve škole GV v St. Paul‘s Bay v 8.15
hod.
Začátky: Kurzy v délce 1, 3, 5 a 7 týdnů začínají
každé pondělí v termínu 26.6. - 21.8.2023. Kurzy
v délce 2, 4 a 6 týdnů začínají pouze 26.6., 10.7.,
24.7., 7.8. a 14.8.2023.
Kurzy končí 25.8.2023.

101*4À,0-:
(MPCBM7JMMBHF&OHMJTI$FOUSF Malta je členem
asociací FELTOM a Quality English.
GV Malta nabízí kvalitní kurzy angličtiny na Maltě a profesionální servis s přátelskou atmosférou.
Global Village Malta je jednou z mála škol na Maltě, která nabízí kurzy angličtiny pro děti již od 4 let.
Kurzy probíhají ve zbrusu novém kampusu GV v
Rabatu, cca 20 minut autobusem od hlavní budovy GV v St. Paul’s Bay. Mezi oběma školami jezdí
školní shuttle bus zdarma (St. Paul’s Bay - Rabat).
Rabat je známý kostelem svatého Pavla a leží uprostřed Malty, 20 minut autobusem od St. Paul‘s Bay.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů Residential Camp Shared a Single
zahrnuje 5 odpoledních, 5 večerních aktivit
a 1 sobotní výlet týdně. Neděle jsou volné. Mezi
aktivity patří prohlídka města St. Paul‘s Bay, koupání na písečných plážích Mellieha, večírek na uvítanou, prohlídka Valletty, večerní prohlídka Malty,
nakupování ve Sliemě, volejbal na pláži, návštěva
Mdiny a Rabatu, šnorchlování aj. Sobotní výlety míří
do měst Valletta a Mosta, do mořských jeskyň Blue
Grotto, na starověké chrámy v Tarxien nebo do rybářské vesničky Marsaxlokk.
Cena kurzu Day Camp zahrnuje 5 odpoledních aktivit ve všední dny a také teplý oběd ve všední dny.
Cena kurzu Language Camp nezahrnuje program
pro volný čas. Tyto kurzy jsou pro děti, jejichž rodiče studují angličtinu pro dospělé v Global Village
nebo tráví dovolenou v St. Paul‘s Bay.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština........................................................ 22%
2. Polština........................................................ 16%
3. Němčina...................................................... 13%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................. 9%
5. Španělština.................................................. 7%
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ÀLPMB(MPCBM7JMMBHF&OHMJTI$FOUSF4U1BVMAT#BZ
St. Paul‘s Bay

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 10.2., 31.3., 7.4., 1.5.,
7.6., 29.6., 15.8., 8.9., 21.9., 8.12., 13.12. a 25.12.
2023 - 5.1.2024. Výuka probíhá: 9.00 - 10.30;
11.00 - 12.30 hod., o přestávce se o děti starají
zaměstnanci školy.
Začátky: Young Learners Club: každé pondělí,
pokud je v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Teens Club: každé pondělí kromě 26.6. - 25.8.2023.

101*4À,0-:

(MPCBM7JMMBHF&OHMJTI$FOUSF Malta je členem
asociací FELTOM a Quality English.
GV Malta nabízí kvalitní kurzy angličtiny na Maltě a profesionální servis s přátelskou atmosférou.
Global Village Malta je jednou z mála škol na Maltě, která nabízí kurzy angličtiny pro děti již od 4 let.
Škola sídlí v prostorné moderní vile, 2 minuty chůze
od moře (blízko písečných pláží). Má 11 klimatizovaných tříd, internetovou kavárnu, klubovnu a rozlehlou střešní terasu s výhledem na moře.
4U1BVMT#BZ volí studenti, kteří mají rádi klidnější
místa; pro malé děti je to ideální lokalita. St. Paul’s
Bay leží na severu Malty, blízko písečných pláží.

7Å-&5:"",5*7*5:
Studenti před budovou školy v St. Paul‘s Bay, zátoka v St. Paul‘s Bay, aktivity o přestávce (2x) a výuka (2x)

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

:PVOH-FBSOFST$MVC

20

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

2-9

5FFOT$MVC

20

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

3-9

Jaz. úroveň

Ceny kurzů Young Learners Club a Teens CLub nezahrnují program pro volný čas. Tyto kurzy jsou pro
děti, jejichž rodiče studují angličtinu nebo tráví dovolenou v St. Paul‘s Bay.

101*4,63;ù
Young
-FBSOFST$MVC

má 20 lekcí angličtiny týdně ve třídě nejvíce 10 dětí. 1SPCÓIÈDFMPSPčOď. Studenti bydlí se svými rodiči, kurz neobsahuje program pro volný čas. Pro děti ve věku
4 - 11 let.

5FFOT$MVC

má 20 lekcí angličtiny týdně ve třídě nejvíce 10 dětí. ,VS[OFQSPCÓIÈWMÏUď. Studenti bydlí se svými rodiči, kurz neobsahuje program pro volný čas. Pro děti ve
věku 10 - 17 let.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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EBMÝÓUâEFO

:PVOH-FBSOFST$MVC

4 950



14 680



4 850

5FFOT$MVC

4 950



14 680



4 850

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
Ceny ubytování viz nabídka kurzů školy GV pro dospělé.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha za nejnižší dostupnou cenu, případně přímý let z Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět stojí 1 820 Kč a je povinný, pokud si
objednáte ubytování z nabídky školy.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 620 Kč.
2. Odvoz z letiště Malta do ubytování a zpět stojí 1 820 Kč.
3. Příplatek od 26.6. do 25.8.2023 u kurzu Young Learners je 2 110 Kč týdně.

---

St. Paul‘s Bay, studenti na výletě

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina..................................................... 25%
2. Italština........................................................ 18%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................ 
4. Francouzština............................................. 6%
5. Španělština................................................. 6%
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4MJFNB
https://bit.ly/3y1arsd

ÀLPMB*&-4.BMUB

Sliema

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 29.6., 15.8.2023.
Výuka probíhá: 8.45 - 10.15; 10.45 - 12.15 hod.,
výuka může probíhat i odpoledne.
Začátky: Každé pondělí od 19.6. do 21.8.2023.
Kurzy končí 1.9.2023.

101*4À,0-:
Pohled na Vallettu, výuka, studentky školy a studenti na pláži
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

:PVOH-FBSOFS'BNJMZ

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

:PVOH-FBSOFS$MVC3FTJEFODF

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

:PVOH-FBSOFS$FOUSF3FTJEFODF

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Pro mladé studenty ve věku 13 - 17 let. Kurz má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce
15 studentů. Kurz Young Learner vylepší Vaši angličtinu a užijete si maltského slunce a památek. Kurz
zahrnuje bohatý program pro volný čas. Studenti kurzu Family bydlí v hostitelské rodině. Studenti kurzu
Club Residence a Centre Residence jsou ubytováni v rezidencích.

$&/¶,,63;ù




4

:PVOH-FBSOFS'BNJMZ

,VS[UâEOZ



52 750



:PVOH-FBSOFS$MVC3FTJEFODF



66 360



:PVOH-FBSOFS$FOUSF3FTJEFODF



71 940



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, odvoz z letiště do ubytování a zpět
na letiště, tričko, studentskou kartu, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[VOFCPPETPCPUZEPTPCPUZ
3PEJOB(kurz Family), max. 45 minut MHD od školy, 3 - 4lůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi
za 520 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma. Studenty bydlící dál než 30 minut chůze od školy vozí do školy a zpět
do rodin školní autobus.
$MVC3FTJEFODF(kurz Club Residence), cca 30 minut MHD od školy, doprava do školy a zpět školním autobusem, 4lůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, vlastní koupelna, klimatizace, bazén, WiFi ve společných
prostorách zdarma, prádelna nedaleko, vratný depozit 50 EUR.
$FOUSF3FTJEFODF(kurz Centre Residence), cca 15 minut chůze od školy, 3 - 4lůžkový pokoj, plná penze,
obědy v balíčku, vlastní koupelna, klimatizace, WiFi ve společných prostorách zdarma, prádelna nedaleko, vratný
depozit 50 EUR.

%013"7"
3ÈEJ7ÈN[BKJTUÓNFQīÓNÏMFUZ1SBIB.BMUB1SBIBvždy v sobotu za nejnižší dostupnou cenu
nebo víkendový přímý let Vídeň - Malta - Vídeň, je-li pro Vás Vídeň bližší letiště.
0EWP[[MFUJÝUď EPVCZUPWÈOÓB[QďUOBMFUJÝUďKF[BISOVUWDFOďLVS[V

1õ¶1-"5,:
1. V rezidencích studenti platí vratný depozit 50 EUR.
2. Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině je 1 420 Kč týdně. WiFi v rodinách stojí 520 Kč týdně.
3. Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte cestujícího s asistencí letušky je 1 810 Kč za obě cesty.

---

*&-4 .BMUB pořádá kurzy angličtiny pro mládež
na Maltě od r. 1985, je zakládající člen maltské
asociace FELTOM, která sdružuje nejlepší školy nabízející kurzy angličtiny na Maltě.
IELS Malta nabízí bohatý program pro volný čas. Škola sídlí v klidné ulici nedaleko promenády ve Sliemě.
Výhodou je, že si studenti mohou zvolit druh ubytování - hostitelskou rodinu nebo rezidenci. Škola IELS
Malta nabízí kurzy angličtiny i pro dospělé studenty.
Určitě uvítáte, že v IELS Malta nedominují čeští studenti.
4MJFNB leží na severovýchodním pobřeží Malty,
jen 20 minut jízdy od letiště. Sliema má asi 20 000
obyvatel a je hlavním turistickým centrem na Maltě.
Na promenádě najdete spoustu kaváren, restaurací
a obchodů. Sliema má výborné autobusové spojení
do dalších krásných měst, do Valletty a St. Julians.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů pro mládež v IELS zahrnuje bohatý program pro volný čas. Večírek na uvítanou,
tři odpolední akce týdně (např. hlavní město Valletta, Mdina „The Silent City“, Limestone Heritage, Harbour Cruise, Three Cities - Cospicua, Senglea a Vittoriosa, výlet na písečné pláže), večírky a večerní akce ve městech Mdina nebo Valletta „Treasure Hunt“, jízda na motokárách. Dvě
odpoledne v týdnu a celou sobotu máte volno,
v neděli jsou na programu aktivity na pláži.
Na místě si můžete zakoupit sobotní výlet na Gozo.
Na všechny akce Vás bude vozit školní autobus.
Během kurzu angličtiny v IELS Malta poznáte
spoustu kamarádů, zlepšíte se v angličtině a užijete
si koupání a slunce. Malta je krásná, neváhejte!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 30%
2. Italština........................................................ 19%
3. Francouzština.............................................. 18%
4. Polština........................................................ 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

.BMUB

.BMUB LBNQVTPWÈÝLPMB OFKWďUÝÓCB[ÏOOB.BMUďWBSFÈMVÝLPMZ ÝLPMOÓCJTUSP 
SPEJOZ BQBSUNÈOZ UâEOZPE,čWčFUOďVCZUPWÈOÓBQMOÏQFO[F

4U+VMJBOT

ÀLPMB4QSBDIDBGGF4U+VMJBOT
St. Julians

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 7.4., 1.5., 7.6. a 15.8.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod. Výuka může být i odpoledne.
;BčÈULZKaždé pondělí od 27.3. do 16.10.2023.
Kurzy končí 27.10.2023.

Vchod do školy, výuka, výuka mimo třídu a pohled na areál školy Sprachcaffe

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

64UBOEBSE'BNJMZ

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

64UBOEBSE$MVC

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

64UBOEBSE$MVC

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF'BNJMZ

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF$MVC

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF$MVC

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
64UBOEBSE

má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

6*OUFOTJWF

má 30 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách LVS[Z'BNJMZ nebo v apartmánech v areálu školy
na třílůžkových pokojích LVS[Z$MVC nebo dvoulůžkových pokojích LVS[Z$MVC .

$&/¶,,63;ù
4F[ØOB

TF[ØOB" B

,VS[UâEOZ

TF[ØOB# 









33 660

49 980

38 680

57 510

64UBOEBSE$MVC

37 230

55 850

42 250

63 380

64UBOEBSE$MVC

39 240

58 860

44 260

66 390

6*OUFOTJWF'BNJMZ

35 990

53 990

40 970

61 520

6*OUFOTJWF$MVC

39 740

59 310

44 760

66 840

6*OUFOTJWF$MVC

41 750

62 310

46 770

69 840

64UBOEBSE'BNJMZ

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (na výlety oběd v balíčku), závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLLVS[V

OPDOBWÓDTF[ØOB"

OPDOBWÓDTF[ØOB#

3PEJOB, do 15 minut autobusem od školy, třílůžkový pokoj, plná
penze, WiFi za příplatek 140 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma

1 760

2 260

"QBSUNÈO, v areálu školy, třílůžkový pokoj, plná penze (3 Club),
WiFi zdarma ve společných prostorách, praní 1x týdně zdarma

2 110

2 610

"QBSUNÈO, v areálu školy, dvoulůžkový pokoj, plná penze (2
Club), WiFi zdarma ve společných prostorách, praní 1x týdně zdarma

2 310

2 810

4F[ØOB"KFPEEPBPEEP4F[ØOB#KFPEEP

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Malta - Praha vždy v sobotu za nejnižší dostupnou cenu. Lze také
zvolit let z Vídně - odlet v neděli, návrat v sobotu. Zvolíte-li sobotní let, je nutná jedna noc navíc.
7Z[WFEOVUÓTUVEFOUBBPEWP[[MFUJÝUďOB.BMUďEPVCZUPWÈOÓB[QďUstojí 1 300 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. V apartmánech se platí vratný depozit 50 EUR za klíč.
2. Škola si může účtovat poplatek za speciální dietu dle typu diety.
3. Příplatek za odvoz pro klienty cestující s asistencí letušky je 7 710 Kč za obě cesty.

---

101*4À,0-:
Škola4QSBDIDBGGFMalta je člen maltské asociace kvalitních jazykových škol FELTOM. Sprachcaffe Malta má dlouhou tradici ve výuce kurzů angličtiny pro mládež a výrazný profil: vlastní rozlehlý
areál s vlastními apartmány, bistrem (které podává
každý den snídaně, obědy a večeře) a má největší
bazén na Maltě. Sprachcaffe Malta sídlí v klidné
části St. Julians, 30 minut autobusem od hlavního
města Valletty a 15 minut chůze od písečné pláže.
St. Julians je hlavní centrum zábavy na Maltě.
Nejvíce 15 studentů ve třídě, dobrý mezinárodní mix, kvalitní učitelé, bohatý program pro volný čas, to jsou velká plus Sprachcaffe Malta.
INTACT spolupracuje s touto školou od roku 1997.
Sprachcaffe Malta má v areálu volejbalové hřiště,
zahradu, diskotéku, hernu a WiFi ve společných prostorách školy zdarma (ne v ubytování).
4U +VMJBOT je hlavní centrum zábavy na Maltě.
Najdete zde zimní stadion, nákupní střediska, hotely, restaurace, rychlá občerstvení, diskotéky, multikina a samozřejmě autobusové zastávky. Nejlepší písečné pláže jsou na severozápadě Malty - Mellieha a Golden Bay. Na tyto pláže se dostanete autobusem, zastávka je 300 metrů od školy.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kromě uvedené výuky, ubytování, stravování a odvozů cena všech kurzů angličtiny pro mládež zahrnuje večírek na uvítanou, jeden celodenní a dva
půldenní výlety při dvoutýdenním programu. Studenti se mohou těšit na prohlídku Mdiny či Valletty, sportovní aktivity na pláži, turnaje ve volejbalu,
fotbalu apod., kino, diskotéky. V neděli a v týdnu
1 - 2 odpoledne a večer je volno. Můžete si na místě zakoupit aktivity navíc. Studenti jsou během aktivit pod dohledem školených vedoucích, na které se
mohou kdykoliv během dne obrátit. Každý vedoucí má na starost skupinu 15 studentů. Sprachcaffe
Malta má vlastní velký bazén přímo v areálu školy!
Na Maltě si užijete koupání a slunce, na kurzu angličtiny se rozhodně nudit nebudete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 28%
2. Italština........................................................ 15%
3. èFÝUÓTUVEFOUJ............................................ 
4. Japonština................................................... 10%
5. Polština ...........................................................7%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU
BPEEPMFU

USA

.BMJCVB/FX:PSL3JWFSEBMF MFUOÓSF[JEFOčOÓLVS[ZQSPNMÈEFä EOZWâVLB 
EOZWâMFUZ UâEOZQPCZUVPE,č UâEOZPE,č

.BMJCV /FX:PSL

ÀLPMB,JOHT.BMJCV /FX:PSL
New York
Malibu

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se ve čtvrtek, sobotu a pondělí.
Výuka probíhá: ČT 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30
hod., SO, PO 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 13.30
- 15.00; 15.30 - 17.00 hod.
Začátky: 28.6., 5.7., 12.7., 19.7., 26.7. 2023. Přílet ve středu, odlet v úterý. Kurzy končí 8.8.2023.

101*4À,0-:

Areál školy Kings v New Yorku, studenti při výuce a na pláži v Malibu a kampus školy v Malibu

1õ&)-&%,63;ù
4VNNFS$PVSTF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 - 4 týdny

15 nejvíce

3-9

101*4,63;ù
4VNNFS$PVSTF

má 20 lekcí výuky obecné angličtiny ve skupině nejvíce 15 studentů. Učí se 3
dny v týdnu, 4 dny v týdnu budete poznávat New York a Los Angeles. Kurz v
Malibu je pro studenty od 10 - 17 let, v New Yorku od 12 - 17 let.
Nepotřebujete vízum, stačí registrace ESTA (21 USD).

$&/¶,,63;ù




4

4VNNFS$PVSTF.BMJCV

,VS[UâEOZ



151 940



4VNNFS$PVSTF/FX:PSL



132 960



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, uvedené ubytování a stravování, zapůjčení učebních materiálů, program pro volný čast, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETUīFEZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPÞUFSâQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF, v areálu školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, sdílená kuchyně, plná penze (snídaně, teplý
oběd i večeře, na výlety oběd v balíčku), ložní prádlo poskytnuto, pláž. osušku a ručníky s sebou, praní za příplatek, vratný depozit 100 USD, WiFi zdarma, speciální dieta je bez příplatku.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Los Angeles (New York) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV [ MFUJÝUď -PT "OHFMFT do ubytování a zpět stojí 10 860 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď/FX:PSL do ubytování a zpět stojí 10 350 Kč.
Předání dětí s asistencí letušky při odletu stojí 7 920 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Za předání dítěte cestujícího s asistencí letušky při odletu si škola účtuje 7 420 Kč.

---

,JOHT/FX:PSL sídlí v kampusu vysoké školy College of Mount Saint Vincent, v Riverdale severně od
Manhattanu. Škola má moderně vybavené třídy s
interaktivními tabulemi, menzu, tělocvičnu, venkovní
hřiště, tenisové kurty a klubovny.
/FX:PSL je nejlidnatější město USA ležící ve stejnojmenném státě na severovýchodě Spojených států. Určitě budete chtít vidět památky jako jsou např.
Socha Svobody, Wall Street, Empire State Building
či Chrysler Building. New York dal vzniknout mnoha
kulturním hnutím a směrům, má skvělá muzea.
,JOHT.BMJCV sídlí v kampusu Pepperdine University v Malibu. Škola vznikla roku 1937 a zaměřuje se
na humanitní obory. Pepperdine University má kampus o rozloze 370 hektarů, patří mezi nejkrásnější
v USA. Studenti mají k dispozici kavárnu s krásným
výhledem na moře, hřiště pro řadu sportů, tenisové kurty, plavecký bazén a hřiště pro pláž.volejbal.
.BMJCV leží blízko Los Angeles, má světově proslulou pláž. Podíváte se do Hollywoodu, Beverly Hills,
Santa Moniky, do Universal Studios a dalších míst.

7Å-&5:"",5*7*5:

Cena kurzů 4VNNFS$PVSTF zahrnuje celodenní
výlety v úterý, středu, pátek a neděli, půldenní odpolední aktivitu ve čtvrtek a nejméně 6 večerních
aktivit týdně. Středa je příletový den a úterý je odletový den, studenti, kteří nepříjížději nebo neodjíždějí v tyto dny, jedou na celodenní výlet.
Celodenní výlety v New Yorku: slavné nádraží
Grand Central, 5. Avenue, shopping v Soho, ChinaTown a Little Italy. Navštívíte Metropolitní Muzeum,
Central Park, Greenwich Village, Brooklyn Bridge,
Ground Zero, podíváte se na Liberty Island na sochu Svobody a řadu dalších míst.
Studenti v Malibu navštíví Hollywood, Universal
Studios, Beverly Hills, Santa Barbaru, California
Science Centre, pláže v Santa Monice a Venice.
Nakupovat budete v The Citadel a Glendale.
Studenti jsou během aktivit pod dohledem školených
vedoucích, na které se mohou kdykoliv obrátit.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština.................................................. 29%
2. Francouzština................................................ 15%
3. Španělština..................................................... 11%
4. Němčina......................................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

Přihláška

odešlete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (Příjmení a jméno vyplňte podle údajů v cestovním dokladu)
Příjmení
Datum narození

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ano

ne

Jestliže ano, jakou

Vaše znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)
Stálý zákazník

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

Dokumenty ke kurzu pošlete na tento e-mail nebo na tuto adresu
Souhlasím s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy škole

ano

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA - cena 42 Kč za den
Požadujete pojištění na storno - cena 85 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete pojištění na storno - cena 127 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
ÚDAJE O KURZU
Název školy

Město

Země

Název kurzu

Počet lekcí týdně

Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)

Konec (obvykle pátek)

ne
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Počet týdnů

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování

Typ pokoje

Typ stravování

Začátek

Konec

Počet týdnů

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
(noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)
DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu

ano

ne

Dopravu si zajistím sám

ano

ne

Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak

autobusovou

leteckou

Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu

ano

ne

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

Při odjezdu

ano

ne
jiný (uveďte)

PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon

e-mail

IČ
Fakturu zašlete na e-mail

DIČ
účastníka kurzu

plátce

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků a které představují tzv. osobní údaje, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno. Vyplňte příjmení a jméno přesně podle údajů v cestovním dokladu, na který vycestujete (pas, občanský průkaz).
Poštovní adresa. Uveďte Vaši poštovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdržujete.
Jméno, adresa a telefon nejbližšího příbuzného. Požadujeme pro případ, že by bylo nutné informovat Vaši rodinu o nečekaných problémech (například
zdravotních) během Vašeho pobytu v zahraničí.
Držíte dietu (Jakou?). Kromě zdravotní diety uveďte např. jste-li vegetarián, nejíte-li určité potraviny apod.; tyto údaje jsou důležité pro výběr hostitelské
rodiny. Většina škol poskytuje dietu za příplatek.
Vaše znalost cizího jazyka. Ohodnoťte svoje znalosti známkou od 1 do 10, přičemž 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjadřuje znalost blížící
se rodilému mluvčímu (viz Jazyková úroveň studentů - www.intact.cz).
Stálý zákazník. Zaškrtněte ANO, pokud jste se zúčastnili Vy, nebo někdo z Vaší rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, připište
název školy a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stálý zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnoletý, pokud je mladší 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodičů či zákonných zástupců.
Poštou je dokumentace zasílána pouze v případě nutnosti doručení originálních dokumentů ze škol či víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Pojištění UNIQA není zahrnuto v ceně kurzu, stojí 42 Kč na den, zaškrtněte ANO nebo NE.
Pojistka pojišťovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní pojištění s velmi vysokým krytím.
Zahrnuje například: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 7 000 000 Kč, pojištění smrti následkem úrazu do 300 000 Kč, pojištění trvalých
následků úrazu do 600 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby do 5 000 000 Kč, pojištění zavazadel do 15 000 Kč.
Požaduji pojištění na storno. Pojištění storna není zahrnuto v ceně kurzu, je možné ho objednat za příplatek 85 nebo 127 Kč na den. V ceně tohoto
pojištění je i zdravotní a cestovní pojištění UNIQA. Nelze jej zajistit samostatně bez zdravotního a cestovního pojištění UNIQA. Pojišťovna poskytne
pojištěnému plnění do výše 80 % vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, maximálně do výše 64 000 Kč za 85 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 127 Kč na 1 den pobytu.
Storno musí být prokazatelně zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze přiznat z důvodu smrti pojištěného, jeho manžela/manželky, druha/družky, dítěte nebo rodičů nebo akutního onemocnění jmenovaných osob,
z důvodu vloupání do bytu pojištěného nebo z důvodu živelné události v jeho bytě, v důsledku požáru nebo povodně.
Storno nelze přiznat z důvodu zhoršení nemoci, se kterou se pojištěný léčil před uzavřením pojistky, z pracovních důvodů nebo po nástupu klienta na kurz.

ÚDAJE O KURZU
Začátek a Konec kurzu je uveden v popisu každého kurzu. Kurzy obvykle začínají v pondělí a končí v pátek.

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uveďte, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina.
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednolůžkový, dvoulůžkový, vícelůžkový, viz popis ubytování.
Typ stravování: uveďte, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Začátek ubytování je datum příjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle začíná v neděli nebo v sobotu před začátkem kurzu, viz kolonka
“Ubytování” v popisu každého kurzu. Za dřívější příjezd se platí noc navíc. Pokud přijedete do dané země dříve, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Dřívější příjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle končí v sobotu nebo v neděli po ukončení kurzu, za pozdější
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu každého kurzu. Pokud zůstanete v dané zemi déle, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Pozdější odjezd”.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Uveďte, prosím, jestliže chcete přiobjednat nějakou nabízenou službu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Např.:
- Noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd (jestliže chcete v dané zemi zůstat déle než 1 den po ukončení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodině - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nový Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, Čína.
- Cestovní registrace. Nový Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro volný čas - výlety, potápění atd. dle nabídky školy.
- Typ rodiny - bezdětná, bez domácích zvířat, s malými dětmi apod.
Splnění požadavků ohledně rodiny nemůžeme zaručit, ale pokusíme se je splnit.

DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu, zaškrtněte autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zajišťujete sami, prosíme o výpis rezervace letenky nebo jízdenky z kanceláře, kde jste si dopravu
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, že Vás škola ke kurzu přijme! Bez výpisu nemůžeme zajistit případný
odvoz z letiště nebo nádraží do ubytování a nemůžeme zaručit, že hostitelská rodina bude v době Vašeho příjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo neděle po ukončení kurzu. Pokud chcete v dané zemi zůstat po ukončení kurzu a cestovat, uveďte do
zvláštních požadavků Pozdější odjezd. Upozorňujeme, že delší ubytování můžeme zajistit pouze u některých škol nejdéle však týden po ukončení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle české město, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie dokážeme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzně, letenky z Prahy, Brna, případně z Vídně, Mnichova nebo Frankfurtu.
Požaduji návaznou dopravu - při příjezdu do místa kurzu. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
- při odjezdu na letiště nebo nádraží. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - zaškrtněte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

PLATBA
Plátce. Údaje vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem.
Fakturu zašlete na e-mail. Zatrhněte požadovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypište ji do příslušné kolonky.

Všeobecné podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.
a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb se řídí
smlouvou o zájezdu, v případech neobsažených ve smlouvě o zájezdu se řídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.
II. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.,
zastupující pořadatele Languages Plus Taalreizen B.V.
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické osoby
starší 18 let a právnické osoby, jež mají způsobilost
k právním úkonům, dále Zákazník.
III. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Účastníky zájezdu mohou být všechny fyzické osoby od
4 let, osoby ve věku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich
zákonného zástupce.
IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká
podepsáním smlouvy o zájezdu, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto Všeobecné podmínky nebo uhrazením faktury.
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána až po
potvrzení účasti účastníka na zájezdu zahraniční školou.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezdů jsou uvedeny na www.intact.cz.
2. INTACT si vyhrazuje právo měnit ceny zájezdů, jestliže
některá měna podle kurzu ČNB v den vyhotovení cenové
kalkulace vybočí z kurzového rozpětí, které je uvedeno
na www.intact.cz, nebo jestliže před dnem fakturace
škola změní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do
doby splatnosti.
4. Částku lze uhradit bankovním převodem, složením
částky v hotovosti v kterékoliv pobočce banky Moneta
Money Bank přímo na účet INTACTu, nebo hotově. Při
úhradě ze zahraničního účtu je Zákazník povinen zadat
platbu tak, aby na účet INTACTu přišla celá fakturovaná
částka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na
objednání zájezdu ve výši 5 000 Kč (u vybraných
škol 10 000 Kč). Po úhradě zálohy začne INTACT
zájezd vyřizovat. Záloha bude vrácena pouze v případě nepřijetí účastníka školou nebo uzavření školy.
6. V době 1 měsíc až 2 týdny před nástupem na zájezd
INTACT účtuje tuto zálohu ve výši 10 000 - 15 000 Kč.
7. Při obdržení přihlášky v době kratší než 2 týdny před
plánovaným odjezdem je záloha na objednání ve výši
100 % celkové předpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo
jízdenky, jejichž cenu Zákazníkovi vyúčtuje po zakoupení
letenky nebo jízdenky.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Účastník zájezdu, který během cesty nebo pobytu poruší
zákonné předpisy navštíveného státu, nebo nerespektuje
náplň a pravidla zájezdu, může být vyloučen bez nároku
na náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických
podmínek dané země nebo školy.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K právům Zákazníka patří zejména:
a) vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu
a jeho ceny,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu,
rozsahu služeb a ceny,
c) právo být pojištěn a být informován o rozsahu pojištění,
d) kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit za splnění stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci případných vad služeb, viz bod IX,
f) právo vyžadovat od INTACTu potřebné informace
o okolnostech a náležitostech služeb.
2. K základním povinnostem Zákazníka patří:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané
výši a lhůtě,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou součinnost, které je
třeba k řádnému zajištění služeb,

c) pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady
potřebné k zajištění požadovaných služeb,
d) sdělovat INTACTu včas své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat účastníkovi zájezdu platný cestovní doklad
(pas, občanský průkaz, případně vízum) a zajistit, aby
měl takový doklad během zájezdu,
f) případné storno účasti na zájezdu provést písemnou
formou. Jestliže písemná nebo e-mailová zpráva o stornu
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svátku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za
den podání storna považován následující pracovní den.
- INTACT:
3. INTACT je oprávněn ze závažných důvodů nebo za
mimořádných okolností zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je INTACT povinen předem Zákazníka
informovat a vyžádat si jeho souhlas s těmito změnami
s tím, že INTACT určí lhůtu k tomuto vyjádření.
Jestliže Zákazník se změnou termínu nesouhlasí, má
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv
náhrady INTACTu, který mu vrátí již zaplacenou cenu
zájezdu s výjimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas
se změnou termínu musí Zákazník vyjádřit písemně ve
stanovené lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
4. INTACT je povinen řádně poskytnout služby, výslovně
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbytečného
odkladu seznámit Zákazníka s případnými změnami.
6. INTACT na žádost Zákazníka zakoupí letenku nebo
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém případě
vzniká smluvní vztah přímo mezi dopravcem a Zákazníkem. Případná refundace letenek nebo jízdenek se řídí
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny odletů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o Zákazníkovi a účastníkovi pouze pro vlastní marketingové účely.
Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
VIII. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vyřízení víza (viz hlava X.), letenky, jízdenky, dojde-li ke stornu déle než 30 dnů před plánovaným
termínem odjezdu
b) až 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 až 15 dnů
před plánovaným termínem odjezdu,
c) až 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza,
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 až 8 dnů před
plánovaným termínem odjezdu.
d) až 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu
7 nebo méně dnů před plánovaným termínem odjezdu.
Toto ustanovení platí i v případě, že účastník zájezdu
z jakýchkoliv důvodů na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno)
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a účast na zájezdu je
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané
doporučenou poštou nebo e-mailem, viz hlava VII.,
odst. 2, pís. f, bude doručeno do kanceláře INTACTu.
Odstoupení od smlouvy (storno) je neúčinné a vyloučené,
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy
k účasti nedojde z důvodu nenastoupení na kurz, v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v přihlášce,
při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stanovených lhůtách nebo pokud je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo
jiných obecně závazných právních předpisů, nebo pokud účastník nezíská potřebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV ČR vydá doporučení necestovat do
zvolené destinace, dojde k uzavření destinace, bude-li
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená
škola bude uzavřena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do
30 dnů všechny uhrazené prostředky s výjimkou ceny
dopravy a víza.

Platné od 20.11.2022
IX. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Reklamaci může podat výhradně účastník zájezdu nebo
Zákazník, pokud je účastník nezletilý.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita služeb nižší, než byla dohodnuta a stanovena INTACTem, vzniká účastníkovi zájezdu právo na reklamaci.
3. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník
zájezdu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem reklamace, aby závadný stav byl neodkladně napraven na
místě konání zájezdu nebo služby. Účastník zájezdu nebo
jeho zákonný zástupce je povinen případnou reklamaci
uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky INTACTU a
současně e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo
které jsou na straně účastníka zájezdu, na základě kterých
účastník zájezdu zcela nebo zčásti nevyužije objednané,
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpečené
služby (např. vyučovací, dopravní a ubytovací nebo případné výlety, aktivity ve volném čase apod.), nevzniká
účastníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, který pro účastníka
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny těchto služeb ani
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po předchozím neprodleném emailovém oznámení INTACTu, zaslat písemně doporučeným dopisem do 30 dnů od konce zájezdu, na adresu:
INTACT - studium v zahraničí s. r. o., Hornoměstská 357,
594 01 Velké Meziříčí.
X. VÍZA
INTACT zašle Zákazníkovi seznam dokumentů, které jsou
potřeba k vyřízení potřebného víza. Za nutné součinnosti
Zákazníka podá INTACT žádost o vízum (s výjimkou víz do
USA, Číny, novozélandské registrace NZeTA a australského turistického víza). INTACT nezaručuje udělení víza (to
je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V případě neudělení víza je Zákazník povinen uhradit náklady
spojené s vyřizováním víza, nevratnou zálohu, případné
stornopoplatky ve škole a další prokazatelné náklady.
XI. POJIŠTĚNÍ
1. Všichni účastníci zájezdu se můžou prostřednictvím INTACTu pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojištěním na storno. Výše plnění a podmínky jsou uvedeny na
www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem zájezdu. INTACT
odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání
informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
XII. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
1. INTACT nemůže po podpisu smlouvy se Zákazníkem
měnit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo změnit
ceny dalších služeb po podpisu smlouvy pouze v souladu
se změnami zákonných ustanovení nebo změnami předpisů třetích stran (změny cen jízdenek, vízových a jiných
poplatků, letenek, letištních tax apod.).
2. Zákazník je zodpovědný za uvedení správného jména,
příjmení, adresy, e-mailu, tel. čísla účastníka zájezdu na
přihlášce. Zákazník je povinen včas písemně oznámit INTACTu případné změny jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a zdravotního stavu účastníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v době jejich publikace
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na změny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. Při platbě přes benefity se neposkytují žádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na peněžní či jinou náhradu za
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyučuje.
7. Ve výjimečných případech může škola změnit typ kurzu,
případně návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo
návazné dopravy, jestliže se kurz, případně školní autobus
objednaný Zákazníkem, nenaplní nebo se v průběhu kurzu
výrazně sníží počet studentů ve třídě.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu.
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, že tyto podmínky
jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 20.11.2022 až
do odvolání a platí pro účast na zájezdech, které zajišťuje
cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.

GDPR - dodatek ke smlouvě

Platné od 25.5.2018.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., dále INTACT
I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMAŽĎUJE
1. INTACT shromažďuje výhradně informace, které potenciální nebo skuteční zákazníci sami poskytnou zaměstnancům INTACTu prostřednictvím webu www.intact.cz, účtů na sociálních sítích, emailovou či písemnou komunikací, telefonicky nebo ústně při osobních schůzkách.
2. Shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro účely zajištění služeb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete.
3. Vaše osobní údaje předáváme výhradně organizacím, jejichž služby Vám na základě Vaší objednávky zajišťujeme, a pouze v rozsahu, který je pro zajištění takových služeb nutný.
II. DŮVĚRA A BEZPEČNOST
Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením, a které chrání Vaše osobní údaje.
III. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
1. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kteří je musí znát, aby mohli zajistit služby, které jste si objednali.
2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, a to regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností.
IV. VOLBA A ODHLÁŠENÍ
1. Na základě Vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, Vám můžeme zasílat obchodní komunikaci o našich produktech a službách. Mohou sem spadat nabídky
zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů.
2. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně se můžete odhlásit z marketingové komunikace mailem na info@intact.cz.
V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů. Obecně platí,
že Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lhůta 10 let je uvedena s ohledem na povinnost uchovávání účetních dokladů, které mohou obsahovat některé Vaše osobní údaje.
VI. VAŠE PRÁVA
1. Máte právo vědět, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma.
2. Máte právo požadovat, abychom Vám přestali zasílat marketingovou komunikaci.
3. Máte právo požadovat, abychom opravili Vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
4. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o Vás.
5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu týkající se našeho zpracování osobních údajů. Pokud od Vás budeme mít nějaký požadavek výše uvedeného typu, můžeme si od Vás vyžádat doplňující informace pro účely ověření Vaší identity.

