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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

Thajsko

5IBKTLP #BOHLPL PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB JOEJWJEVÈMOÓWâVLB VCZUPWÈOÓWSF[JEFODJ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

#BOHLPL
https://bit.ly/2Mnfe40

ÀLPMB*OUFSOBUJPOBM)PVTF#BOHLPL

Bangkok

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 1.1., 12.4. - 16.4., 28.7., 12.8.,
27.12. - 31.12.2021.
Výuka probíhá: 9.00 - 11.00; 11.15 - 12.15;
13.00 - 15.00 hod. Individuální lekce mohou probíhat i po 15.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Výuka, studenti školy s vyučujícími, předávání závěrečných certifikátů, Bangkok
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM

15

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, obvykle 10

3-9

(FOFSBM

25

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, obvykle 10

3-9

#VTJOFTT

15+10

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, obvykle 10

5-9

.JYFE

15+10

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, 1 klient

3-9

1SJWBUF 

10, 20

60 minut

2 týdny +

1 klient

1 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM

má 25 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 12 studentů.

#VTJOFTT

kombinuje kurz General 15 s 10 skupinovými lekcemi obchodní angličtiny.

.JYFE

kombinuje kurz General 15 s 10 individuálními lekcemi obecné angličtiny.

1SJWBUF 

má 10 nebo 20 individuálních lekcí obecné angličtiny týdně.

*OUFSOBUJPOBM)PVTF#BOHLPLnabízí kurzy angličtiny v Bangkoku od roku 2003. Jde o největší
a nejkvalitnější školu angličtiny pro cizince v Thajsku.
Škola je členem řetězce škol International House,
který klade důraz na kvalitu výuky. Nová budova
školy je výborně situovaná, sídlí v 9. patře moderní
kancelářské budovy v prestižní čtvrti Wattana. Škola má 15 tříd, počítačovou učebnu, klubovnu. WiFi
a pitná voda je zdarma.
#BOHLPL má i s okolními oblastmi cca 14 milionů
obyvatel. Jde o nejlidnatější město v Thajsku. Město
má tropické podnebí, od května do října je období
dešťů. Bangkok je bezpečný a plný památek. Určitě navštivte chrám Wat Arun, královský palác, plovoucí město, čínskou čtvrť, staré město Wat Pho a
zábavní čtvrť v okolí Khao San Road. A samozřejmě Chatuchak, největší tržiště na světě.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







(FOFSBM



12 570



EBMÝÓUâEFO
4 150

(FOFSBM



21 180



6 990

#VTJOFTT



21 180



6 990

.JYFE



38 340



12 650

1SJWBUF



25 630



8 460

1SJWBUF



48 990



16 180

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

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

DFOBNďTÓčOď

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3F[JEFODF.POB4VJUFTUVEJP, 8 minut MHD + 5 minut chůze od školy, internet zdarma, TV, lednička, pračka
a sejf na pokoji, vratný depozit 5 000 THB na 1 - 3 měsíce, elektřina a voda se platí na místě při odjezdu
studio, 27 m2, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stravy

16 840

6 970

1 000

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bangkok - Praha (zpravidla s 1 přestupem) za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Bangkoku do ubytování stojí 800 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 3 000 THB,QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Pro pobyt do 30 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

Noční Bangkok

7Å-&5:"",5*7*5:
International House Bangkok organizuje řadu aktivit a výletů. Můžete navštívit blízký Lumpini Park,
různá muzea, hadí farmu, zajít se spolužáky do různých typů hospůdek a restaurací, zúčastnit se ochutnávky vín atd. Celodenní výlety míří do Khao Yai
(největší národní park v Thajsku s úžasnými vodopády), na tržiště Chatuchak Market, do města Ayutthaya (zaniklé město, plné buddhistických klášterů), do přímořského letoviska Hua Hin. Nebo se
můžete také vydat po Bangkoku na kole. Bangkok
a Thajsko nabízejí spoustu možností.

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

12%
10%
10%
10%
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5IBKTLP

$IJBOH.BJ OFKLSÈTOďKÝÓNďTUP5IBKTLB PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB VCZUPWÈOÓWFÝQJčLPWÏNLBNQVTVTNCB[ÏOFN UâEOZLVS[VPE,č

$IJBOH.BJ

ÀLPMB*OUFSOBUJPOBM)PVTF$IJBOH.BJ

https://bit.ly/34ZMaJw
Chiang Mai

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 12.4. - 18.4., 13.7., 28.7., 12.8.,
5.12., 26.12. - 30.12.2022.
Výuka probíhá: 9.00 - 11.00; 11.15 - 12.15;
13.15 - 15.15 hod. Individuální lekce mohou probíhat i po 15.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Budova školy, třída, recepce a 25 metrový bazén v kampusu školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

(FOFSBM

15

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, obvykle 10

3-9

(FOFSBM

25

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, obvykle 10

3-9

#VTJOFTT

15+10

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, obvykle 10

5-9

.JYFE

15+10

60 minut

2 týdny +

12 nejvíce, 1 klient

3-9

1SJWBUF 

10, 20

60 minut

2 týdny +

1 klient

1 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 12 studentů.

(FOFSBM

má 25 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 12 studentů.

#VTJOFTT

kombinuje kurz General 15 s 10 skupinovými lekcemi obchodní angličtiny.

.JYFE

kombinuje kurz General 15 s 10 individuálními lekcemi obecné angličtiny.

1SJWBUF 

má 10 nebo 20 individuálních lekcí obecné angličtiny týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
(FOFSBM





4

EBMÝÓUâEFO



11 160



3 680

(FOFSBM



18 800



6 200

#VTJOFTT



18 800



6 200
11 230

.JYFE



33 990



1SJWBUF



22 760



7 490

1SJWBUF



43 490



14 360

*OUFSOBUJPOBM )PVTF $IJBOH .BJ nabízí kurzy
angličtiny v Chiang Mai od roku 2014. Škola je
členem řetězce International House, který klade
důraz na kvalitu výuky.
Škola sídlí na okraji Chiang Mai ve vlastním kampusu s 25 metrovým bazénem. Ubytování je na
úrovni 4hvězdičkového hotelu. WiFi a pitná voda
jsou zdarma. Škola má vlastní kavárnu, kde můžete
snídat, obědvat a večeřet.
$IJBOH.BJ leží na severu Thajska, 700 km od Bangkoku, a je považováno za nejkrásnější thajské město. Bylo založeno roku 1296, má spoustu památek
a žije v něm cca 130 000 obyvatel.
Chiang Mai má tropické podnebí, od května do
října je období dešťů, nejvíce deštivé měsíce jsou
srpen a září.
Do Thajska nepotřebujete vízum na pobyty do 30
dnů. Máte-li zájem o delší pobyt, rádi Vám poradíme, jak získat vízum.

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.
Pokoj v rezidenci školy

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

DFOBNďTÓčOď

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3F[JEFODF, v areálu školy, internet zdarma, pračka je v objektu,
jednol- pokoj, vlastní koupelna, polopenze (snídaně, oběd)

19 040

5 360

850

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze

21 320

5 950

1 020

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Chiang Mai - Praha (zpravidla s 2 přestupy) za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 310 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 3 000 THB,QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Pro pobyt do 30 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

7Å-&5:"",5*7*5:

International House Chiang Mai organizuje řadu
aktivit a výletů. Určitě navštivte chrámy Wat Prasingh a Wat Chedi Luang, park Nongu Bua, noční
trh, ochutnejte street food! V okolí města jsou vodopády, můžete navšítvit karenské vesnice, sloní farmu, orchidejové zahrady a další památky, případně si zajet do dalšího krásného města Chiang Rai.

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

12%
10%
10%
10%


