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Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, 
s.r.o. plynule navázala na činnost firmy PhDr. Karel 
Klusák, INTACT, která vznikla roku 1991.
CA INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. je zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 44507.

 1. Zahajujeme 33. sezónu.
 2. Nabízíme 12 jazyků v desítkách zemí.
 3. INTACT je členem asociace AČCKA.
 4. Získali jsme čtyřikrát nominaci LTM Star Awards.
 5. Jsme IALC Approved Agency.
 6. Máme nejširší nabídku v ČR.
 7. Nabízíme speciální ceny, s námi ušetříte!
 8. Slevy pro stálé zákazníky.
 9. Zajistíme letenky, víza, prostě úplný servis.
 10. Postaráme se o Vás během Vašeho pobytu.

Úvod

vítám Vás u nové nabídky jazykových kurzů v zahraničí na rok 2023! My všichni 
v INTACTu Vám velice děkujeme za podporu ve složitých covidových rocích a věříme, 
že nám zachováte přízeň i v roce 2023. Těšíme se na Vás ve 33. sezóně!

A proč byste si měli koupit svůj jazykový pobyt právě u INTACTu?
1. Odborně a bezplatně Vám poradíme s výběrem Vašeho kurzu.
2. Vše pro Vás zařídíme, od kurzu a ubytování až po letenky, pojištění a víza.
3. Naše péče o Vás končí až Vaším návratem z kurzu.
4. Ušetříme Vám peníze, kurz u nás koupíte vždy levněji, než přímo u školy.
5.  INTACT působí v oboru již 33. sezónu, jsme největší česká cestovní agen-

tura, která se specializuje na jazykové kurzy a středoškolské studium v 
zahraničí.

Naše kanceláře jsou na ulici Hornoměstská 357, Velké Meziříčí, první patro naší budovy.
Rádi se s Vámi sejdeme i v Praze! Schůzku si, prosím, domluvte na bezplatné lince 800 555 700
nebo běžných linkách 566 521 441, 566 521 442, 736 488 556. Těšíme se na Vás!

Budova CA INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., Hornoměstská 357, Velké Meziříčí

„DOPŘEJTE SI ÚSPĚCH!!!“®

Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí
bezplatná linka: 800 555 700
tel.: 566 521 441, 566 521 442
mob.: 736 488 556
e-mail: info@intact.cz
http://www.intact.cz

CO JE INTACT?

PŘEDNOSTI INTACTU

FILOZOFIE INTACTU:

NAŠE ADRESA:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

TÝM INTACTU 2023

A KDE NÁS NAJDETE?



1. Položíte základní kámen své kariéry.
2. Získáte větší sebedůvěru. 
3. Poznáte jinou kulturu.
4. Najdete si nové přátele z celého světa.
5. Nové zážitky Vás obohatí.

Neomezujte svoji dovolenou jen na pobyt na pláži! 
Buďte aktivní a prožijte něco skutečně zajímavého! 
Zdokonalte se v cizím jazyce, poznejte zajímavé 
lidi z celého světa, poznejte kulturu navštívené 
země! Studium v zahraničí Vám rozšíří obzory 
a zlepší vyhlídky na profesní růst!

Co říkají naši zákazníci?
Michal Jelínek, BEET Language Centre, Bournemouth, Anglie, kurz Extra Intensive: 
„Druhou polovinu července 2022 jsem měl díky INTACTu možnost strávit na jazykovém kurz v krásném 
přístavním městě Bournemouth na jihu Anglie a nemohl jsem si vybrat lépe. Nejvíc mě nadchla samot-
ná škola, především díky skvělým učitelům a spolužákům. V takhle přívětivém a motivujícím prostředí 
byla radost studovat. Na městě mě pak mile překvapilo mnoho možností pro trávení volného času, jme-
novitě nádherná pláž s molem, krásné parky, restaurace a divadlo. V Bournemouthu jsem prožil báječ-
né dva týdny a nepochybně se sem ještě někdy vrátím. “
Natali Záhorovská, Channel School of English, kurz Classic+Riding:
„Rodina byla moc milá a se vším mi ráda pomohla. Ve škole jsem se cítila komfortně a byla to zábava. 
Mimo školní aktivity mě bavily asi nejvíc a hodně jsem si z nich odnesla. Byla jsem ráda, že jsem bydlela  
blízko a nemusela jsem dojíždět, a úplně nejšťastnější jsem byla, když jsem si tam našla kamarády z 
celé Evropy.“
Ondřej Simaichl, Kings Education Bournemouth, kurz Experience Group Residence:
„Syn absolvoval jazykový kurz v anglickém Bournemouthu. Z kurzu přijel nadšený a už při návratu na 
letišti litoval toho, že si pobyt nemůže prodloužit. Kurz pořádaný školou Kings College probíhal zábav-
nou formou prostřednictvím jazykových her, takže se syn ani na moment nenudil. Kurz mu pomohl zba-
vit se obav z mluvení a i během relativně krátké doby porozumět rodilým mluvčím. Ubytování měl zajiš-
těné v rezidenci vzdálené 15 minut pěšky od školy, kde byl v každodenním kontaktu s dětmi z celého 
světa. Pokoj byl čistý, jídlo výborné a hlavně ho bylo dostatek. Kurz nejenom že splnil naše očekávání, 
ale v mnoha ohledech ho předčil! “
Jan Chabada, Global Village English Centre, kurz Day Camp:
  „Jmenuji se Jan Chabada, je mi 15 let a v červenci jsem se účastnil jazykového kurzu na Maltě. Díky 
Vaší škole jsem se opravdu posunul a zlepšil v angličtině. Na Maltě se mi moc líbilo, nevěděl jsem, co od 
toho čekat, ale hned na začátku se mi to zalíbilo. Bavila mě celková organizace dne, probíraná témata 
a diskuze v angličtině. To hodnotím velice pozitivně. Učitelé byli skvělí a akce pořádané odpoledne se 
mi také líbily. Myslím si, že ten týden mi dal hodně, nejenom znatelné zlepšení angličtiny, ale také známé 
a kamarády z celé Evropy. Stále spolu udržujeme kontakt. Zázemí, organizace a prostředí bylo skvělé! 
Celkový týden jsem si moc užil a jsem rád za všechny zážitky.“
Eliška Komínková, Sprachcaffe St. Paul‘s Bay, kurz U20 Group 2 Club:
 „Jazykový pobyt na Maltě ve škole Sprachcaffe v St. Paul‘s Bay mě jedním slovem nadchnul. Výuka 
mě bavila, byla úplně odlišná od té české. Zároveň jsme měli perfektně zorganizované odpolední a 
víkendové aktivity, jako byl např. výlet na ostrov Comino. Navázala jsem spoustu nových přátelství a 
nikdy na tento pobyt nezapomenu. Už se těším na další. :-) “
Ing. Ivana Funková, Global Village English Centre, St. Paul‘s Bay, Malta, kurz General: „Pokud 
bych se měla ohlédnout a zhodnotit můj 2týdenní pobyt na Maltě na jazykovém kurzu v Global Village, 
tak musím konstatovat, že výuka byla perfektní a dala mi více než návštěva jazykových kurzů doma. 
Cestovala jsem sama a ze začátku jsem měla trochu obavy, abych se neztratila, našla odvoz od školy z 
letiště, domluvila se v hotelu, ale vše bylo dokonale zařízeno a vše klaplo podle zaslaného plánu. Ško-
la je menší, přátelská a výuku měla lektorka vždy skvěle připravenou, hráli jsme i jazykové hry, což výu-
ku vždy osvěžilo. Ve skupině nás bylo 10 a kolegové byli z různých částí světa a tak se angličtina dob-
ře procvičovala. Škola zajišťovala různé výlety po ostrově anebo jsem se vydala na výlet sama či s ko-
legyněmi z kurzu. Na Maltě je velmi dobrá veřejná doprava a tak jsem několikrát navštívila Vallettu, kte-
rá mne okouzlila. Ubytování jsem měla v hotelu, ale příště bych určitě využila ubytování v rodině, abych 
poznala tamní život a ještě více se zdokonalila v angličtině. Malta je krásný ostrov, kde je spousta věcí 
k obdivování včetně azurového a průzračného moře. Plánuji v příštím roce opět jazykový pobyt na Mal-
tě, aby moje angličtina byla o něco zase lepší a lepší :) a určitě se společností Intact, protože její služby 
byly od začátku až do konce dokonalé.“
Adam Trojánek, Sprachcaffe Languages Plus St. Julians, kurz Standard: 
„V létě jsem využil možnosti čtrnáctidenního jazykového pobytu ve škole Sprachcaffe Languages PLUS na 
Maltě. Každý všední den jsem se učil angličtinu ve velmi příjemném prostředí školního kampusu v malé 
skupině studentů pod vedením rodilého mluvčího. Měl jsem také dostatek času na poznávání Malty 
a její bohaté historie, k návštěvě jednoznačně doporučuji ostrov Gozo a megalitické chrámy Mnajd-
ra a Hagar Qim. Volné chvíle jsem využíval i k odpočinku u bazénu, který je středem celého kampusu, 
nebo na blízké pláži u moře. Díky pobytu jsem teď v angličtině odvážnější a snad i trochu lepší, rozho-
dl jsem se přihlásit na zkoušku FCE. Ve škole jsem poznal lidi z celého světa a s některými z nich jsem 
stále v kontaktu. Vyzdvihl bych milý a ochotný personál školy. Také organizace ze strany INTACTu byla 
zcela bezproblémová.“
Mgr. Šárka Hronková, Malaca Instituto, kurz Intensive 20: 
„Můj pobyt v Malaga Instituto Club Hispánico předčil mé očekávání a to nejen kvůli opravdu kvalitní 
výuce, profesionálního přístupu učitelů, příjemného ubytování s bazénem a výbornému jídlu, ale přede-
vším kvůli Málaze jako takové. Toto město nabízí nejen nekonečné možnosti využití, přes zábavné na-
kupování, denní procházky po pobřeží, návštěvu muzeí, gastronomické zážitky v místních restauracích, 
ale také přívětivou přímořskou atmosféru, koupání a zkrátka užívání si nejen studia, ale také volného 
času. Při svém pobytu jsem se seznámila s mnoha zajímavými lidmi z celého světa a navázala tak přá-
telství, které, věřím mohou trvat i další léta. Celkově jsem byla s pobytem nadmíru spokojená a dopo-
ručuji tento pobyt všem, kteří milují kombinaci studia, moře, zábavy a kultury. S pomocí agentury jsem 
byla rovněž velmi spokojená, vše probíhalo bez jakýchkoliv problémů.“

---

PROČ SE UČIT CIZÍ JAZYKY V ZAHRANIČÍ?

INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI! ®

... další hodnocení najdete na www.intact.cz v části Recenze pobytů!



Co říkají naši zákazníci?

---

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

Jiří Mádl, foto: Jiří Mádl

„Z Tropey jsem byl upřímně nadšený. Dlouho jsem nikde nebyl tak dlouho - 6 
týdnů. A proto jsem si zjišťoval o Tropee víc informací než o jiných destina-
cích, kam jezdím. To, co se ke mně dostávalo, bylo hodně pozitivní, ale Tro-
pea ještě předčila moje očekávání. Nejhezčí moře, které jsem kdy viděl, nád-
herné pláže a město malinkaté a pohodlné. A snad nebudu působit jako pro-
sťáček, když řeknu, že to nejlepší na Kalábrii bylo jídlo. V Itálii se jí dobře na 
hodně místech, ale tady byl obrovsky vysoký standard. I v tom nejzapadlejším 
okénku dostanete jídlo z perfektních surovin a umně připravené. Už jsem do 
Piccola Universita Italiana vyslal dvě kamarádky. Tropeu opravdu zbožňuju.“

JIŘÍ MÁDL, herec, režisér PODĚKOVÁNÍ INTACTu OD VDV ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI

Andrea Ljacká, International House Riviera Maya, Playa del Carmen, 
Mexiko, kurz Intensive: „Především bych chtěla poděkovat celému Intact 
teamu za organizaci mého pobytu. Vše bylo perfektní a pobyt i studium jsem si 
maximálně užila. Mexiko jsem si okamžitě zamilovala, a i když 3 týdny mého 
pobytu byly intenzivní, určitě nestačily! Poznala jsem především turistickou část 
Playa Del Carmen (Yucatán), ale snažila jsem se zařadit co nejvíce výletů. 
Navštívila jsem Túlum, Cobu, překrásný ostrov Holbox, Isla Mujeres, Chichen 
Itzá, Valladolid, nádhernou pláž Acumal,a také velmi tradiční cenotes, které 
k této oblasti neodmyslitelně patří. Škola byla velmi “rodinná” a kurz byl pro 
mne určitě přínosem. Měla jsem velké štěstí na učitele (Edgar). 
Mexická gastronomie patřila vždy k mým oblíbeným, tak jsem ji konečně 
mohla ochutnat “opravdu” a autenticky. Stanete se okamžitě závislými! 
O margaritách ani nemluvím. :-)) 
Co se týká zábavy, tak je Playa del Carmen nejlepším místem. Chuť tančit máte 
neustále… a je opravdu mnoho možností, kam vyrazit. Líbily se mi především 
menší lokální bary s mexickou atmosférou, ale Coco Bongo si nesmíte nechat 
ujít. A nejvíce si mě získali mexičtí lidé. Jejich vřelost, srdečnost a otevřenost… 
I když se Mexico řadí spíše k nebezpečným zemím, nikde jsem pocit strachu 
nepocítila. Už teď vím, že se do Mexika brzy vrátím, abych mohla procestovat 
i další části této neuvěřitelné země, ale také se vrátit na místa, kde jsem doslova 
nechala srdce. Jejich tradice, historie, kultura, gastronomie, překrásná místa 
a pláže, lidé… vás naprosto pohltí.“
Mgr. Petra Sedláčková, Gran Canaria School of Languages, kurz Stan-
dard: „V srpnu 2022 jsem strávila 2 týdny na jazykovém pobytu na Gran 
Canarii v Las Palmas. Kurz naprosto splnil mé očekávání. Milá lektorka Na-
talia z B1 úrovně, kam jsem byla přiřazená, nám prozradila spousta zajíma-
vostí nejen o Kanárských ostrovech, ale také o celém Španělsku. Věnovali 
jsme se jak slovní zásobě a konverzaci, tak gramatice, kterou lektorka velmi 
dobře uměla vysvětlit. S ubytováním (apartmán Westerling Studio) vzdále-
ným zhruba 10 minut chůzí po plážové promenádě, jsem byla velmi spoko-
jená. Čisto, zánovní nábytek, samostatná koupelna, v rezidenci klid a hlavně 
umístění nedaleko školy a městské pláže považuji za jednu z hlavních výhod. 

Dvoutýdenní kurz mi dal nejen sebejistotu v komunikaci ve španělském jazy-
ce (běžně španělštinu aktivně nepoužívám), ale také nové zážitky. Celkově 
bych kurz doporučila všem, kteří se chtějí zlepšit v jazyce a zažít něco nové-
ho. Šimon Rod, Wynchemna Calgary, kurz Wynchemna Youth Calga-
ry: „Tenhle jazykový kurz byl prostě parádní. Místo a organizace skvělá a 
hned po příletu se tak rozptýlily všechny moje obavy. Během pobytu jsem si 
našel spoustu kamarádů z celého světa, se kterými jsem dál v kontaktu. Rozší-
ření znalostí mi umožnilo splnil jazykový certifikát, který mi pomůže při matu-
ritní zkoušce. Už plánujeme, na jaký kurz vyrazím v příštím roce. “
Ivana Macháčková, International Language Homestays Vancouver, kurz 
City Plus Homestay: „Jsem dlouholetý spokojený zákazník CA INTACT i ško-
ly ILH. Učení a zdokonalování cizího jazyka nikdy nekončí a každý další kurz 
je pro mne vždy zajímavý a obohacující. Setkání s novými lidmi, komunikace 
v cizím jazyce, v mém případě angličtině, spojené s poznáváním nových míst 
je pro mne nejlepší dovolená. Má učitelka a hostitelka ve Vancouveru je na-
prostý profesionál a velice milá a společenská dáma. Nevím, co mne okouz-
lilo nejvíc. Jestli krásné město, kde jsem obdivovala hory i oceán s krásnými 
obrovskými loděmi. Nebo dokonalé ubytování, kde jsem se cítila velmi kom-
fortně. Nebo snad příjemný čas strávený s hostitelkou, která vyprávěla mno-
ho zajímavých, smutný i veselých zážitků a průběhů z historie Kanady a je-
jích původních obyvatel nebo ze svého života. Už teď se těším na svůj dal-
ší kurz. Kanada je obrovská a má mnoho míst k objevování. I když letiště ve 
Vancouveru plné totemů a symbolů původních obyvatel je prostě nádhera.“
Adéla Knopová, CES Dublin, kurz Standard: „Měsíc jsem studovala an-
gličtinu ve škole CES v Dublinu. Byla to pro mne životní zkušenost, při které 
jsem si prošla celý Dublin, poznala studenty z různých zemí, s některými 
jsem stále v kontaktu. Má hostitelská rodina byla skvělá, vyšli jsme si vzá-
jemně vstříc. Studijní pobyt mi dodal sebedůvěru a jistotu, že jsem schopna 
bez problémů komunikovat v angličtině mimo ČR ve zcela neznámém pro-
středí. Jazykově mne kurz posunul především ve slovní zásobě odborných 
předmětů. Do Dublinu bych se chtěla vrátit, jeho atmosféra si mě získala.“

Studenti vyslaní do Anglie Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v 
roce 2019 studovali v těchto školách: CES Londýn - Wimbledon, Kaplan In-
ternational Oxford, Language Studies International Brighton, Milner School 
of English Londýn - Wimbledon, Oxford International Brighton, Sprachcaffe 
Brighton a St. Giles Brighton. INTACT děkuje školám za součinnost při zajiš-
ťování kurzů pro děti z dětských domovů.



Většina škol rozlišuje 6 až 10 úrovní jazykových 
znalostí.
Naprosté začátečníky přijímá jen málo škol, do za-
hraničí jezdí studenti obvykle proto, aby se výrazně 
zdokonalili v poslechu a plynnosti ústního projevu.

Orientace v katalogu

Všechny kurzy popisujeme pomocí stejných rubrik, abychom Vám usnadnili výběr.

Místo
velké město x malé město; kultura x pláže; severní polokoule x jižní polokoule
Škola
velká škola (přesnější zařazení podle znalostí) x menší škola (rodinná atmosféra)
Věk studentů
léto - nižší věkový průměr x mimo sezónu - vyšší věkový průměr
školy zaměřené na zralé klienty x školy zaměřené na mladé klienty
Kurz
méně intenzivní (více volného času) x více intenzivní (rychlejší pokrok)
Délka kurzu
krátkodobý kurz (vylepšení znalostí) x dlouhodobý kurz (výrazný pokrok, složení zkoušek, středoškol-
ské studium)
Třída
větší skupina (více přátel, menší intenzita) x malá skupina (větší intenzita) x individuální lekce (velká in-
tenzita, splnění specifických požadavků)
Počet lekcí týdně
Jedete na 2 nebo 3 týdny a chcete udělat větší pokroky? Zvolte si více lekcí týdně.
Délka lekce
Lekce 45 minut x 60 minut, intenzita kurzu může být o 33% vyšší!
Nevyučuje se
Ve vyznačená data se výuka většinou nenahrazuje, cena kurzu však zůstává stejná.
Výuka probíhá
dopolední výuka x celodenní výuka x odpolední výuka
Začátky
každé pondělí (třída se každý týden změní) x pevné začátky (třída se mění jednou za 2, 4 týdny)
Doprava
zajistí INTACT (návaznost dopravy a ubytování) x zajistí klient sám
letecká, autobusová nebo vlastním autem
návaznou dopravu zajišťuje škola x INTACT x sám klient. Záleží na Vašem přání a nabídce školy!

 Jazykové školy v naší nabídce jsou akreditované specializované školy pro cizince. 
 Učí zde rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním a praxí. 
  První den kurzu na Vás čeká vstupní test, zpravidla písemný a ústní. Podle výsledků testu budete
zařazeni do vhodné třídy. Dbá se na pestré národnostní složení.

 Výuka probíhá nenásilnou, zábavnou formou (a to i během mimoškolních aktivit).
 Střední školy jsou státní nebo soukromé a mají nízkou kvótu pro zahraniční studenty.

 Letenky i jízdenky Vám rádi zajistíme, spolupracujeme s řadou specializovaných firem.
 Levné letenky je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem. Letenky pro Vás zakoupíme po uhrazení zálohy.

Není zahrnuto v ceně!
Anglie - doporučujeme kapesné 100 - 180 GBP na týden podle místa, typu stravování a charakteru kurzu.
Nejsou-li výlety v ceně kurzu, počítejte s 30 - 45 GBP na jeden celodenní výlet.
USA a Kanada - je vhodné mít nejméně 800 USD na měsíc.
Nový Zéland, Austrálie a JAR nejméně 700 USD na měsíc. 
Neobejdete se bez platební karty, ale při příjezdu do cizí země musíte mít s sebou i peníze v hotovosti. 
Informace o využití Vaší platební karty Vám ochotně podá Vaše banka. 
Stará rada říká: „Naplánujte si kapesné a výslednou částku zdvojnásobte.“

Do zemí, které patří do Evropské unie, můžete cestovat na platný občanský průkaz.
Důrazně doporučujeme, abyste cestovali s biometrickým pasem, jehož platnost vyprší nejdříve za 6 měsíců od návratu z kurzu.
Pro vstup do USA, Kanady, Austrálie, na Nový Zéland potřebujete elektronické povolení, na Kubu a do Číny potřebujete vízum. 

  Nový Zéland - pro pobyty do 90 dnů je nutná registrace NZeTA; nad 90 dnů studijní vízum s možností práce, jeho vyřízení trvá 4 - 8 týdnů.
  Kanada - pro pobyty do 6 měsíců je nutná registrace eTA (7 CAD). Studijní vízum je třeba pro pobyty nad 6 měsíců, vyřízení víza trvá až 8 týdnů.
Austrálie - turistické vízum (elektronické - do 12 týdnů pobytu) lze vyřídit za 3 dny.

 Austrálie - studijní vízum (pro pobyty nad 12 týdnů) je administrativně náročnější, vyřízení trvá až 6 týdnů.
  USA - studentské vízum (nutné pro některé intenzivní kurzy) zabere cca 5 týdnů. Všichni žadatelé o vízum se musí osobně dostavit na velvyslanectví USA 
v Praze k pohovoru a přinést speciální dokument zaslaný americkou školou. Poradíme Vám jak postupovat při žádosti o studentské vízum do USA. Pokud 
chcete jet do USA na registraci ESTA, u každé školy najdete informace o tom, ke kterým kurzům nebudete potřebovat studentské vízum.
Latinská Amerika - zpravidla nepotřebujete vízum pro pobyty do 90 dnů. Vízum pro delší pobyty lze snadno vyřídit v dané zemi.
Kuba - turistické vízum vyřídíme do týdne.
Čína - pro pobyty do 4 týdnů Vám vízum rádi vyřídíme. Vyřízení zabere cca 4 týdny. Pro delší pobyty Vám poradíme jak při žádání o vízum postupovat.

---

1. Naprostý začátečník
nedokáže ústně komunikovat, chápe a vyslovuje jen 
zcela základní výrazy.
2. Nepravý začátečník
dokáže ústně používat omezenou základní slovní 
zásobu v předem známých situacích.
3. Začátečník
dokáže ústně formulovat nepřesné věty v omeze-
ném množství situací.
4. Pokročilý začátečník
formuluje věty s častými chybami v obecných 
situacích, plynnost projevu je nízká, komunikuje s ná-
mahou.
5. Mírně pokročilý student
komunikuje ústně v obecných situacích, z projevu je 
zřejmý celkový smysl sdělení, posluchač nebo čte-
nář musí dávat pozor, aby porozuměl.
6. Středně pokročilý student
úspěšně ústně komunikuje v širokém rozsahu 
situací a kontextů. Posluchač musí jeho projev peč-
livě sledovat.
7. Velmi pokročilý student
úspěšně ústně komunikuje ve většině kontex-
tů, vyjadřování je plynné a přesné. Občas může
dojít k nedorozumění.
8. Středně vyspělý student
ve většině kontextů se velmi plynně a přesně úst-
ně vyjadřuje, jeho projev neklade na posluchače 
zvláštní nároky.
9. Téměř vyspělý student
vysoká úroveň plynného a přesného ústního vyja-
dřování, výjimečně má potíže v neznámých kontextech. 
Posluchač chápe jeho projev bez obtíží.
10. Vyspělý student
plynností a přesností ústního projevu se blíží rodilé-
mu mluvčímu.

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ STUDENTŮ:

STUPNICE JAZYKOVÉ ÚROVNĚ:

JAK SE ORIENTOVAT V NAŠEM KATALOGU?

PŘI VÝBĚRU KURZU VOLTE MEZI:

JAK JE ORGANIZOVÁNA VÝUKA?

JAK SE DOSTANETE DO CÍLOVÉ ZEMĚ?

KAPESNÉ

A CO VÍZUM?



Vyplňte, prosím, přihlášku na www.intact.cz a ode-
šlete ji. Červené tlačítko PŘIHLÁŠKA je na stránce 
každé školy na našem webu.
Můžete také vyplnit přihlášku, která se nachází na 
našich internetových stránkách v sekci „Ke stažení“.
Letní kurzy pro děti, prosím, objednejte nejlé-
pe 3 měsíce předem, bývají rychle vyprodané.
Kurzy pro dospělé v Evropě a v Rusku si, prosím, 
objednejte nejméně 4 týdny předem. Kurzy v USA, 
Kanadě, JAR, na Novém Zélandu a v Austrálii nej-
méně 2 měsíce předem.
Kurz v Evropské unii zajistíme i do týdne. Raději si 
ale rezervujte kurz dříve. Děkujeme!
Last minute slevy u INTACTu nejsou, naopak, 
náklady mohou být vyšší (dražší letenky).
Kurz musí být uhrazen před Vaším odjezdem.
Uveďte, prosím, kdo bude plátcem faktury.
Náklady na vzdělání, které souvisejí s podni-
káním, se započítávají podnikatelům do nákla-
dů, poraďte se se svým daňovým poradcem.

Orientace na stránkách www.intact.cz

Doporučujeme následující pořadí kritérií:
1.  Cíl kurzu, od něj se odvíjí intenzita a délka kur-

zu. Důležitá je i délka lekcí, nejen jejich počet! 
20 lekcí po 45 minutách se rovná 15 lekcím po 
60 minutách!

2.  Velikost školy, případně její umístění. Někdo 
dává přednost rodinné atmosféře, jiný chce stu-
dovat ve velké škole, někdo chce studovat v cen-
tru, někdo dává přednost předměstí.

3.  Město. Dobře si rozmyslete, kde byste rádi stu-
dovali! Někdo dává přednost městům malým, 
někdo velkoměstům, další studenti chtějí studo-
vat v přímořských městech nebo v historických 
městech, jiní zákazníci chtějí dopoledne studo-
vat a odpoledne se opalovat na pláži.

4. Druh ubytování, stravování (rodina, kolej...).
5. Program pro volný čas.
6.  Roční doba. Od 19.6. do 1.9. je ve školách 

hodně středoškoláků, proto doporučujeme do-
spělým, motivovaným studentům, aby v tomto 
termínu volili školy s vyšším průměrným věkem 
a nižším počtem studentů ve třídě.

  Nezapomeňte, že na jižní polokouli jsou 
opačné roční doby. Můžete odjet v listopadu 
na Nový Zéland, do Austrálie, Jižní Afriky, Ar-
gentiny a prožít zde slunné léto.

Skupinové kurzy

Děti a mládež

Dospělí

Manažeři

Senioři

Kurzy „jako v bavlnce“

Středoškolské studiumwww.intact.cz
---

INTACT si vyhrazuje právo změnit ceny, jestliže daná měna v kurzovním lístku ČNB v den fakturace 
vybočí z limitů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Jestliže dodržíte splatnost faktury a podmínky 
smlouvy, cena se nezmění, i kdyby před uskutečněním zájezdu došlo k oslabení CZK.

Stát Měna Horní hranice Střed Dolní hranice
Austrálie AUD 16,54 15,90 15,26

Eurozóna EUR 25,58 24,60 23,62

Kanada CAD 17,68 17,00 16,32

Nový Zéland NZD 14,98 14,40 13,82

Švýcarsko CHF 24,75 23,80 22,85

USA USD 22,88 22,00 21,12

Velká Británie GBP 29,12 28,00 26,88

Kurz střed označuje kurz ČNB, který jsme použili ke kalkulaci. Kurzy označené “Dolní hranice” a “Horní 
hranice” vymezují kurzové hranice. Jestliže kurz ČNB střed bude mimo stanovené kurzové hranice, 
bude Vám při fakturaci odečtena sleva nebo připočtena přirážka kurzovým rozdílem.

Cestovní a zdravotní pojištění pojišťovny UNIQA platné pro celý svět si můžete přiobjednat 
za 42 Kč na den. Pojištění zahrnuje tyto služby:
Plnění max. výše plnění
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb 7 000 000 Kč

Pojištění smrti následkem úrazu 300 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu 600 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč

Pojištění zavazadel (platí limit na 1 položku 5 000 Kč) 15 000 Kč

Náklady na repatriaci pojištěného na území ČR 7 000 000 Kč

Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného na území ČR 7 000 000 Kč

Náklady na vyslání opatrovníka 140 000 Kč

Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč

Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 140 000 Kč

Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000 Kč

Zachraňovací náklady 2 800 000 Kč

Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000 Kč

Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním letu (od 7. hodiny max. 500 Kč/hod.) 5 000 Kč

Nabízíme pojištění na storno zájezdu z důvodu nemoci nebo závažné události v rodině. Pojištění 
na storno kryje 80 % stornopoplatků, max. do výše 64 000 Kč nebo do výše 130 000 Kč. Nevzta-
huje se na nemoci, s nimiž se pojištěný již dříve léčil. 
Pojištění storna nelze uplatnit v situaci, kdy MZV ČR vydá doporučení necestovat do zvole-
né lokality, kdy dojde k uzavření destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, pří-
padně je-li paušální zákaz cestování do ciziny, nebo je klient umístěn do domácí karantény.  
Pojištění na storno lze objednat pouze jako součást cestovního a zdravotního pojištění UNIQA.
Pojištění na storno včetně cestovního a zdravotního pojištění stojí 85 nebo 127 Kč na den.
Austrálie - povinné australské pojištění OSHC (ke studijnímu vízu) více na www.intact.cz.
Rádi Vám zajistíme pojištění Uniqa i do Austrálie.
Od 1.1.2021 je nutné ve Velké Británii hradit veškeré ošetření, karta pojištěnce EU neplatí.
Jezdit do zahraničí bez kvalitního pojištění je velmi riskantní, rozhodně Vám to nedoporučujeme.

KDY A JAK SI MŮŽETE KURZ OBJEDNAT:

JAK SI VYBRAT VHODNOU ŠKOLU?

VYSVĚTLENÍ BAREVNÉHO KÓDU:

POJIŠTĚNÍ

CENY ZÁJEZDŮ



Francouzština ve Francii
Letos Vám nabízíme kurzy v Aix-En-Provence, Brestu, Biarritzu, Bordeaux, Cannes, La Rochel-
le, Lyonu, Montpellier, Nice, Paříži a v Rouenu. Některé lokality najdete jen na www.intact.cz. 

 Francie je rozlohou největší zemí západní Evropy. Po staletí kulturně ovlivňuje (gastronomie, móda, 
literatura, hudba aj.) celou Evropu a velkou část světa.

 Paříž je nejnavštěvovanější město na světě. Chcete vidět Eiffelovku, podívat se do Louvru nebo do 
Museé d’Orsay? V Paříži je více než 134
muzeí, 170 divadel a každoročně se zde 
koná mnoho festivalů. Pro studium v Paříži 
není sezóna, studenti sem jezdí nejen v létě!

 Rouen - pokud máte rádi památky, umění 
a historii a nechcete být v Paříži, jeďte do 
Rouenu! Rouen leží v Normandii, jen 50 
minut vlakem od Paříže. Normandie je ro-
dištěm řady historických osobností  a umělců 
(Vilém Dobyvatel, Johanka z Arku, Monet, 
Maupassant, Flaubert, Victor Hugo...).

 Nice a Cannes jsou perly Riviéry. Od-
počiňte si na oblázkových plážích v Nice 
nebo písčitých plážích v Cannes, zajděte 
do galerií a muzeí nebo navštivte filmový 
festival. Nezapomeňte také na návštěvu An-
tibes, St. Tropez a Monte Carla!

 Montpellier sice neleží přímo u moře, 
ale k nádherným písčitým plážím se dosta-
nete autobusem za 15 minut. Montpellier 
má nejstarší univerzitu ve Francii!

 Lyon je druhé největší francouzské měs-
to a hlavní město francouzské gastronomie, 
místní restaurace mají dohromady 20 mi-
chelinských hvězdiček.

 Aix-En-Provence, kdo by nechtěl stu-
dovat francouzštinu v nádherné Provence? 
Aix je oblíbené především u motivovaných, 
starších studentů.

 Bordeaux, krásné autentické město, jeho 
historická část je na seznamu UNESCO.

 Biarritz, slavné mořské lázně u hranice 
se Španělskem, ráj surfařů. Poznejte fran-
couzskou část Baskicka!

 Brest, největší město v regionu Bretaň, 
ideální východisko k poznávání kraje s 
mnoha megalitickými památkami, keltskou 
historií a domov cidre.
Francouzština v Kanadě

Montreal, studujte ve městě, kde vedle sebe žije francouzská a anglická kultura. Montreal je největší 
dvojjazyčné město na světě. Montreal má všechno! Od turistiky a plachtění v teplejších měsících až po 
lyžování a bruslení během zimy. A samozřejmě zde sídlí Montreal Canadiens, nejslavnější klub NHL!
Francouzština na ostrově Guadeloupe 
Chcete se v zimě učit francouzsky a přitom si užívat slunce a nádherných pláží? Vydejte se na Guade-
loupe! Za 8 hodin letu z Paříže jste ve francouzském Karibiku a užíváte si slunce! Guadeloupe patří do 
Evropské unie, je to zámořský departement Francie, platí se zde eurem. Nemusíte se bát, že se kolem 
Vás bude rozléhat angličtina. Na Guadeloupe míří za dovolenou převážně 
Francouzi a frankofonní Kanaďané, anglicky mluvící turisté míří na blízké 
anglofonní karibské ostrovy.

 Le Gossier leží na jižním pobřeží Guadeloupe a má 27 000 obyvatel. 
Městečko má příjemné pláže.

Albert M., Sprachcaffe Nice, kurz U20 Stan-
dard: „Nice je krásné město. Studovat zde a žít 
francouzský život alespoň pár dní v roce je skvělá 
zkušenost. Ve škole byli úžasní lidé i učitelé a byl 
připraven perfektní mimo učební program.“
Šárka Tvrdíková, Alpha B. Nice, kurz Conti-
nuous: „Personál školy byl velice příjemný a vše 
proběhlo v pořádku. Moje profesorka byla vstříc-
ná, sympatická a uměla naučit. Forma výuky byla 
nenásilná s individuálním přístupem. Do této školy 

se chci určitě vrátit. 
S Intactem jsem byla od samého začátku 
spokojena. Opět kladně hodnotím milý a 
lidský přístup. Dále oceňuji variabilitu při 
výběru termínu a objednaných služeb. 
Oceňuji, že jsem si mohla objednat pou-
ze školu. Třeba v budoucnu využiji i ostat-
ní služby, ale teď mi to takto vyhovovalo. 
Děkuji za vše!“
Ing. Karolína Jeřábková, Institut Lingu-
istique Adenet Montpellier, kurz Inten-
sive: „Můj dvoutýdenní pobyt v Montpel-
lier byl naprosto úžasný, mé pracovní povin-
nosti mi bohužel nedovolily zůstat déle, ale 
už teď přemýšlím, kam zase pojedu příští 
rok si znovu zlepšit francouzštinu. Poznala 
jsem skvělé lidi z celého světa, navštívila 
jsem okolní města jako Avignon, Sete, Bez-
iers, Agde, Pezenas a dokonce i Barcelonu 
a Lyon, odkud jsem měla levnější letenky. 
Montpellier je nádherné město, 
kousek od moře a na víkend se dá vyjet jed-
noduše do okolí, třeba na výlet do místních 
vinic nebo si jen odpočinout na pláž. Ško-
la má skvělé učitele, kteří poskytují kvalit-
ní výuku a materiály, a jen za 14 dní jsem 
mohla vidět obrovské zlepšení. Určitě se 
nebudete nudit. 
Bydlela jsem v bytě s dalšími studenty, jen 
5 minut pěšky od školy, v centru, což bylo 
skvělé. Intact mi poskytl podporu nejen 
před, ale i po celou dobu kurzu. Co bych 
doporučila budoucím studentům. Určitě se 
nebojte vycestovat ve vyšším věku, nebo 
sami, nebo na delší dobu a nebojte se vzít 
si intenzivní kurz, zlepší se vám komunikač-
ní schopnosti a čas zajet si k moři budete 
mít stejně tak!“
Michal J., Lyon Bleu International, Lyon, 

kurz Intensive: „Profesionální organizace, kvali-
ta spolupráce, neskutečná zkušenost… to jsou slo-
va, která popisují můj zážitek v úžasném Lyonu za 
pomoci INTACTu. Rozhodně doporučuji kurzy této 
agentury všem, co se chtějí zlepšit v jazyce a záro-
veň nemít problémy se zařízením všech potřebných 
nezbytností, jelikož INTACT vás nenechá ve štychu.“
Jana, France Langue, Biarritz, kurz Intensive: 
„Škola v Biarritz naprosto splnila očekávání. Kromě 
dobře utříděné výuky nabízí také klidné a krásné 
prostředí pár minut od oceánu.“
Tereza, škola CIEL Bretagne, kurz Combina-
tion 20+3: „Výborně vybavená škola se nachází 
v klidné části v nádherné budově. Perfektní systém 
výuky a velká spokojenost s lektory. Škola rovněž 
klade důraz i na komunikaci s jednotlivými studen-
ty (uvítání ve škole, komplexní poskytnutí informací). 
Od INTACTu oceňuji vzornou přípravu a zajištění.“

Francouzština

Francouzština je velmi oblíbený a užitečný jazyk. Mnoho studentů miluje francouzskou hudbu, 
módu, film a literaturu. Kdo by neznal Tři mušketýry, Edith Piaf, Belmonda, Marion Cotillard, 
Audrey Tatou, Moneta, Matisse a spoustu dalších skvělých francouzských umělců?

Francie, Kanada, Karibik

---

Aix-En-Provence

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?S FRANCOUZSKÝM ŠARMEM
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Nevyučuje se: 10.4., 1.5., 8.5., 14.7., 15.8.2023. 
Pokud je v červenci a srpnu státní svátek, výuka ne-
probíhá, ale aktivity ano. Pokud je státní svátek bě-
hem roku, neprobíhají ani aktivity.
Výuka probíhá: Standard: 8.45 - 12.00 hod. nebo 
14.45 - 18.00 hod.
Intensive: 8.45  - 12.00 hod. nebo 14.45 - 18.00 
hod. a 3x týdně 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Rodina: 13.3. - 27.10.2023.
Kolej Parc Imperial: 3.7. - 18.8.2023.
Kolej Jean Medecin: 3.7. - 11.8.2023.
Kolej Les Eucalyptus: 26.6. - 11.8.2023.
Začátky jsou každé pondělí, je-li v pondělí svátek, 
výuka začíná v úterý.

 

1. Němčina .................................................... 13%
2. Španělština ................................................ 8%
3. Italština ....................................................... 8%
4. Švédština ................................................... 6%

 ............................................... 

1.  Noc navíc u všech typů ubytování: 1 550 Kč.
2.  Speciální dieta stojí 3 240 Kč týdně.
3.  Kurzy v Jean Medecin jsou o 1 540 Kč týdně dražší než v Les Eucalyptus a Parc Imperial.

Budova školy, studenti na terase, studenti na pláži, budova Parc Imperial

Nice

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Nice - Praha nebo Vídeň - Nice - Vídeň za nejnižší dostupnou cenu.
v Nice do ubytování a zpět je zahrnut v ceně kurzu. Škola

doporučuje příjezd do Nice mezi 8.00 až 20.00 hod.

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

Cena kurzu zahrnuje jeden půldenní a jeden ce-
lodenní výlet během 2 týdenního kurzu. Studen-
ti navštíví květinový trh, slavný palác Palais Lasca-
ris, továrnu na parfémy, muzeum moderního umě-
ní apod. Jezdí se do Antibes, Aqualandu, Monte 
Carla, St. Paul de Vence, Beaulieu, Cannes, Mona-
ka, Saint-Tropez, na ostrovy Lérins aj. Dále je sou-
částí programu promítání videa, rybaření, soutěže, 
sportovní aktivity nebo barbecue a diskotéka. Sa-
mozřejmě je čas i na koupání v moři, mladší děti se 
koupou pod dozorem pracovníků školy. Doporuče-
né kapesné je 100 EUR týdně.

 je členem prestižní asociace francouz-
ských jazykových škol SOUFFLÉ. Má 30 let tradi-
ce a nabízí kvalitní kurzy francouzštiny pro mládež.

 je centrum francouzské Riviéry, má 450 000 
obyvatel, má přímé letecké spojení s Prahou. Ang-
lická promenáda, Mattisovo a Chagallovou muze-
um jsou nejoblíbenější cíle turistů. Azurlingua pro-
vozuje v létě tři školy pro mládež:
Azurlingua Parc Imperial sídlí 20 minut chůze od 
pláže, má 10 tříd, klubovnu, hřiště. Blízko je bazén.
Azurlingua Jean Medecin sídlí 7 minut chůze od plá-
že, 10 minut chůze od školy Les Eucalyptus a 15 mi-
nut busem od města, má 170 pokojů. 
Azurlingua Les Eucalyptus, je gymnaziální kampus 
poskytující studentům veškeré vybavení potřebné ke 
studiu francouzštiny. Je 15 minut chůze od pláže.

20 45 minut 1 týden + 15 nejvíce 3 - 10

26 45 minut 1 týden + 15 nejvíce 3 - 10

3

48 730 71 600 93 400 23 280

51 250 76 120 98 910 24 650

48 240 70 860 93 010 23 180

51 000 74 960 98 420 24 530

, od 14 let, 13.3. - 27.10.2023, dvoulůžkový pokoj, do 25 minut chůze od školy, plná penze, ložní prá-

dlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní na dohodě s rodinou nebo veřejná prádelna.

Příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 850 Kč týdně.

, od 12 let, 3.7. - 18.8.2023, 20 minut chůze od pláže, 3-4 lůžkový pokoj, plná penze, 

vlastní koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, veřejná prádelna nedaleko. Herna, spor-

tovní hřiště, koupaliště, výuka a stravování přímo na koleji!

 od 12 let, 3.7. - 11.8.2023, max. 10 min. chůze od L.Eucalyptus, jednolůžkový po-

koj, plná penze, vlastní koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, veřejná prádelna 

je nedaleko. Výuka a program probíhá v Les Eucalyptus, studenty vozí zdarma shuttle z a do Jean Medecin.

, od 12 let, 26.6. - 11.8.2023, 13 minut chůze od centra, 4lůžkový pokoj, plná penze,

vlastní koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, veřejná prádelna nedaleko. Uzavřený 

areál, dozor 24 hodin denně, výuka a stravování v areálu!

má 20 lekcí týdně, výuku doplňuje bohatý, školou organizovaný program pro volný čas.

má 26 lekcí týdně, odpolední lekce se zaměřují na procvičování mluvení a poslech. 
Studenti mají dost času na program pro volný čas.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



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 francouzštiny 13.30 - 15.00; 
15.30 - 17.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek, vý-
uka začíná v úterý.

---

 nabízí kurzy francouzštiny od r. 1968, 
škola je členem kanadských asociací CAPLS a Lan-
guages Canada.

 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 nej-
méně 10 počítačů.

-

Pro vstup do Kanady musí mít studenti mladší 18 let 
notářsky ověřený souhlas rodičů/zákonných zástup-
ců s touto cestou a kopii a překlad rodného listu.

 je dvojjazyčné město - polovina obyva-
tel používá angličtinu, druhá polovina zase fran-
couzštinu, prakticky všichni ale ovládají oba jazyky!  
Montreal s okolní aglomerací má 3,6 milionu obyva-
tel, jeho centrum leží na ostrově na řece sv. Vavřince. 
Montreal má skvělou a levnou městskou dopravu.

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

EC Montreal pořádá pro studenty francouzštiny 
Young Achievers nejméně 2 „Language on the Go“ 
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, historického muzea, univerzity McGill, 
čínské a portugalské čtvrti, do 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.

Young Achievers je nový kurz, proto nejsou k dispo-
zici statistiky národností. EC má ale vždy velmi pes-
trý mezinárodní mix.

Montreal

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

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 140 CAD, 
2.  Ubytovací poplatek účtovaný školou je 230 CAD, 
3.  Učební materiály stojí 270 Kč týdně,maximálně 2 160 Kč celkem.
4.  Sezónní příplatek od 12.6. do 8.9.2023 ke kurzům kratším než 12 týdnů je 360 Kč týdně.
5.  Příplatek od 10.6. do 9.9.2023 rodina, polopenze 540 Kč týdně, rodina plná penze 630 Kč týdně.
6.  Příplatek za speciální dietu je 810 Kč týdně. 
7.  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 

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montreal - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
 z letiště v Montrealu do ubytování a zpět na letiště stojí 4 320 Kč a je 

povinný pro studenty, které nedoprovází dospělá osoba.

20+4 45 minut 1 týden + 15 nejvíce 3 - 9

 
noc navíc

, 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

má 20 lekcí výuky obecné francouzštiny+ 4 lekce týdně „Language on the Go“ - bě-

hem výletů po Montrealu se učíte jazyk v reálných situacích a jazyk ve vztahu k míst-

ním reáliím. 2 místní výlety týdně jsou v ceně, platíte jen dopravu. Výuka probíhá ve 

skupině nejvíce 15 studentů. Ideální pro středoškoláky s dobrými základy francouzštiny.

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

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 

17 470 28 390 5 610



Nevyučuje se: 14.7.2023, budou probíhat pou-
ze aktivity.
Výuka probíhá:
9.00 - 10.30, 10.45 - 12.15 hod.  
Lekce surfování jsou Po, Út, Čt, Pá 16.00 - 18.30 
hod. 
Začátky: Junior Family: 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 
24.7., 31.7., 7.8.2023. Kurzy končí 11.8.2023
Junior Residence: 3.7. - 14.7.2023.

1. Němčina .................................................... 13%
2. Španělština ................................................ 8%
3. Italština ....................................................... 8%
4. Švédština ................................................... 6%

 ............................................... 
1.  Speciální dieta v ubytování stojí 1 170 Kč týdně.
2. Je povinný zdravotni průkaz. Veškeré sportovní potřeby pro lekce surfu jsou poskytnuty školou.

Budova školy, pláž, studenti školy a lekce surfování

Biarritz

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Biarritz - Praha s jedním přestupem. 
v Biarritzu do ubytování a zpět je zahrnut v ceně kurzu. 

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, uvedené ubytování, plnou penzi, zapůjčení učebních materiálů a sportovních potřeb pro surfo-
vání, odvoz z letiště v Biarritzu do ubytování a zpět, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

Cena kurzu zahrnuje jeden středeční půldenní a je-
den celodenní sobotní výlet během 2 týdenního kur-
zu. Studenti v rámci odpoledních aktivit (před či po 
lekcích surfu) mohou provozovat další sporty např. 
pláž. volejbal, tenis, fotbal nebo navštíví řadu kultur-
ních památek. V pátek večer je organizovaný spo-
lečný večer, ostatní večery jsou volné. Po příjezdu 
je naplánována okružní jízda po městě a test plavá-
ní. Sobotní výlety míří např. do aquaparku St Pee. 
Doporučené kapesné je 100 EUR týdně.

Škola France Langue - BLS Biarritz byla založena  
v roce 1992. Škola je členem prestižních asociací 
SOUFFLE, Maison de la France a IALC.

využívá dvě  školy 
v Biarritzu. Studenti kurzu Junior Residence budou 
navštěvovat školu v oblasti Bayonne v nádherné 
budově Lycee Bernat Etxepare, cca 30 minut jízdy 
autobusem od pláže. V areálu školy je krásná resi-
dence, tělocvična, jídelna, prostorné třídy. Škola pro 
studenty ubytované v rodinách Ecole Sainte Marie 
je v centru Biarritzu, cca 20 min. chůze od pláže. 
Škola má 6 tříd, dvůr pro rekreaci. 

jsou slavné lázně blízko španělských 
hranic. Původně rybářské městečko se zalíbilo 
Napoleonovi III. a Biarritz se rychle stal slav-
ným lázeňským městem francouzské a evropské 
šlechty. Město vtisknuté mezi Pyreneje a At-
lantický oceán si určitě zamilujete. Biarritz má 
30 000 obyvatel, má skvělé plavecké a surfovací 
pláže, Muzeum moře a Muzeum čokolády.

20+4 45 minut 1 -  8 týdnů 14 nejvíce, 8 2 - 9

20+4 45 minut 2 týdny 14 nejvíce, 8 2 - 9

3

50 970 75 980 100 990 25 250

64 750 --- --- ---

, od 15 let, dvoulůžkový pokoj, do 30 minut MHD od školy, plná penze, ložní prádlo 

poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní na dohodě s rodinou nebo veřejná prádelna

, od 14 let, v areálu školy, 4 lůžkový pokoj, plná penze, vlastní koupelna, ložní 

prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma ve společných prostorách, praní 1x týdně zdarma, výuka a stra-

vování přímo v areálu školy. Příjezd v neděli do 13.00 hod.! 

má 20 lekcí výuky francouzštiny týdně ve skupině nejvíce14 studentů doplněný 4 lek-
cemi výuky surfování ve skupině 8 studentů a bohatým programem pro volný čas. Stu-
denti bydlí v rodině. Od 15 let.

má 20 lekcí výuky francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů doplněný 4 lek-
cemi výuky surfování ve skupině 8 studentů a bohatým programem pro volný čas. Stu-
denti bydlí v residenci. Od 14 let.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (obědy v balíčku), uvedený program, závě-

rečný certifikát a pojištění proti úpadku.

---

 vyučuje kurzy francouzštiny pro 
mládež a dospělé od roku 1998.
Ve třídách je nejvíce 15 studentů, škola má výborný 
mezinárodní mix studentů, kvalitní učitele, zajímavý 
program pro volný čas, nabízí ubytování v rezidenci 
cca 20 minut chůze od školy.
Hlavní budova Sprachcaffe Nice sídlí v centru 
města, kousek od školy stojí místní katedrála Notre 
Dame, za 10 - 15 minut chůze jste na oblázkových 
plážích, které jsou pro Nice typické! V létě škola 
k výuce využívá další prostory, které se nacháze-
jí 10 minut od hlavní budovy Sprachcaffe Nice.

 je slavné centrum francouzské Riviéry. Měs-
to má cca 450 000 obyvatel a má letiště, takže je 
vstupní branou pro statisíce turistů, kteří se rozhodli 
trávit dovolenou na Azurovém pobřeží. Kousek na 
východ od Nice leží knížectví Monako, pár desítek 
kilometrů na západ zase Cannes, dějiště nejslav-
nějšího filmového festivalu. V nedalekém Antibes je 
Marineland, největší evropské akvárium, kde může-
te vidět show s delfíny a kosatkami. Nice je krásné.

Pro studenty školy Sprachcaffe Nice je připraven 
zajímavý program pro volný čas, který zahrnuje 
při dvoutýdenním kurzu 1 celodenní výlet a 2 půl-
denní výlety, při třítýdenním kurzu 2 celodenní vý-
lety a 3 půldenní výlety. Celodenní výlety směřu-
jí např. do Monaka, Cannes nebo Antibes, při půl-
denních výletech například navštívíte muzeum mo-
derního umění, přímořské letovisko Beaulieu sur Mer 
nebo botanické zahrady Parc Phoenix. Odpoled-
ní aktivity jsou zaměřené na sport (plavání, plážo-
vý volejbal), večer se studenti mohou těšit na kino, 
taneční večery nebo večírek na rozloučenou. Ne-
děle, 1 - 2 odpoledne a večery jsou volné. Studen-
ti si na místě mohou zakoupit aktivity navíc od 5 do 
60 EUR. Studenti jsou během aktivit pod dohledem 
školených vedoucích.

1. Němčina .................................................. 33%
2. Polština ................................................... 17%
3. Španělština ...............................................   9%
4. Slovenština ............................................ 6%

........................................ .

1.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky je 9 840 Kč za obě cesty.
2.  Škola si může účtovat poplatek za speciální dietu dle náročnosti diety.
3.  Jízdenka MHD stojí cca 15 EUR na týden.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Nice - Praha za nejnižší dostupnou cenu.

Nedělní odvoz z letiště v Nice a sobotní odvoz zpět na letiště v Nice stojí 2 070 Kč, pokud přiletíte a odletíte

mezi 8.00 - 20.00 hod. V jiné časy a dny odvoz z letiště stojí 4 140 Kč.

Pokud chcete asistenci letušky na obě cesty, pak odvoz s asistencí stojí 9 840 Kč na obě cesty.

Budova školy Sprachcaffe Nice, pláž, výuka a studenti ve volném čase

 14.7., 15.8.2023.
 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 

13.00 - 14.30 hod., výuka může probíhat i odpo-
ledne od 15.00 do 18.15 hod.

 Každé pondělí od 3.7. do 14.8.2023, 
kurzy končí 25.8.2023.

20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

30 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

4

84 950 28 320

89 970 30 370

, cca 20 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, ruč-

níky s sebou, bez klimatizace, WiFi zdarma, plná penze (snídaně a večeře v restauraci, obědy 

v balíčku), depozit 100 EUR, poplatek za 1 praní je cca 2 EUR

3 260

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

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

Studenti jsou ubytováni v rezidenci.

Nice

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.15 - 12.45, 
14.00 - 15.15, 15.30 - 16.15 hod.
Začátky: Vždy v sobotu, kromě prvního nástup-
ního data.
2týdenní kurz: 9.7., 22.7.2023.
3týdenní kurz: 9.7.2023.
Kurzy končí: 29.7.2023.

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

LINES provozuje dvě letní rezidenční centra pro 
mládež v Anglii a jedno ve Francii, v městečku Val-
bonne nedaleko Nice. LINES má 25 let zkušeností 
s letními rezidenčními kurzy pro mládež a kvalitní 
učitele. 
Letní kurzy francouzštiny probíhají v krásném kam-
pusu prestižní mezinárodní internátní střední školy 
Centre International Valbonne v městečku Valbon-
ne. Valbonne leží 30 minut od letiště Nice a 35 mi-
nut od Cannes. Škola je moderně vybavená, kam-
pus má venkovní plavecký bazén, fotbalové hřiště, 
sportovní halu, kino, knihovnu, tenisové kurty. Stu-
denti bydlí v jednolůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím, dívky a chlapci bydlí v oddělených 
částech kampusu.

 se nachází v departementu Alpes Marti-
imes, má cca 13 tisíc obyvatel, jeho počátky se da-
tují do 13. století. Historické centrum je krásně do-
chované. Na okraji Valbonne sídlí známý technolo-
gický park Sophia Antipolis., kde pracuje 25 000 
zaměstnanců. Vládne zde středomořské podnebí.

Každý týden budete mít 5 odpoledních aktivit (vý-
lety, sporty, hry, street dance, malování, lukostřel-
ba, nakupování), každodenní večerní aktivity (dis-
kotéka, talent show, karaoke, koncert apod.) a tři 
výlety - ve středu, sobotu a neděli (Nice, St. Tropez, 
chráněnou krajinnou oblast na ostrově Ile Sainte 
Marguerite, navštívíte Grasse, světové hlavní město 
parfémů, sklárnu La Verriere v Biotu. Můžete si při-
platit sportovní aktivity (tenis, golf, fotbal, jízda na 
koni). Doporučené kapesné je 150 EUR na týden. 

1. Španělština ................................................. 20%
2. Turečtina..................................................... 20%
3. Angličtina................................................... 13%
4. Italština....................................................... 12%

 ................................................ 0%

1. Při příjezdu se platí 100 EUR vratný depozit na případné škody, 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 1 040 Kč za obě cesty.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Nice - Praha nebo Vídeň - Nice - Vídeň za nejnižší dostupnou cenu.
v Nice do ubytování a zpět stojí 5 180 Kč.

Kampus školy ve Valbonne, studenti při aktivitách, bazén školy a studenti ve škole

16+16 45 minut 2 - 3 týdny 10 nejvíce 2 - 9

16+16 45 minut 2 - 3 týdny 10 nejvíce 2 - 9

68 380 101 280

68 380 101 280

má 16 lekcí obecné francouzštiny a 16 lekcí zaměřených na praktické do-
vednosti týdně (konverzace, divadlo, psaní, vaření, filmování,  řešení pro-
blémů, osobní rozvoj, plánování atd.) ve třídě nejvíce 10 studentů. Kurz 
je pro děti 10 - 13 let.

má 16 lekcí obecné francouzštiny a 16 lekcí zaměřených na praktické do-
vednosti týdně (konverzace, divadlo, psaní, vaření, filmování,  řešení pro-
blémů, osobní rozvoj, plánování atd.) ve třídě nejvíce 10 studentů. Kurz 
je pro mládež 14 - 18 let. 

---

DOPRAVA:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 

, od soboty do soboty, jednolůžkové pokoje, vlastní koupelna, plná penze, vlastní ruč-
níky s sebou. Dieta je zdarma. Studenti platí po příjezdu 100 EUR depozit. V den odjezdu dostane-
te peníze zpátky, pokud nezpůsobíte žádnou škodu. WiFi zdarma a praní 1x týdně zdarma. Noc 
navíc nelze.

Valbonne



Nevyučuje se: 10.4., 1.5., 18.5.,  29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 18.12.2023 - 7.1.2024.
Škola nabízí během svátků aktivity zdarma.
Výuka probíhá: Continuous: 9.00 - 10.40; 11.00 
- 12.20 hod., v průběhu letní sezóny může výu-
ka probíhat od 16.15 - 17.45; 18.00 - 19.30 hod.
Intensive, French 30+, Combination 20+10: 9.00 
- 10.40; 11.00 - 12.20 a 3 x týdně odpol. 13.15 
- 15.45 hod.  Combination 20+5: 9.00 - 10.40; 
11.00 - 12.20 hod. a 1x týdně odpoledne 13.15 - 
14.45 a 1x týdně 13.15 - 15.30 hod.
Začátky: Každé pondělí od 2.1.2023, je-li v pon-
dělí svátek, začíná se v úterý.
French 30+  probíhá od 3.7.  do 25.8.2023. 
D.E.L.F., D.A.L.F. - 23.1., 27.2., 2.5., 29.5., 26.6., 
31.7., 18.9., 23.10., 13.11.2023. Zkoušky se ko-
nají 15.2., 23.2., 22.3., 23.3., 24.5., 25.5., 21.6., 
22.6., 19.7., 20.7., 23.8., 24.8., 11.10., 12.10., 
15.11., 16.11., 6.12., 7.12.2023.
Naprostí začátečníci můžou pouze na kurzy Conti-
nuous, Combination 20+5 a Combination 20+10, 
začínající 2.1., 8.5., 3.7., 31.7., 28.8., 23.10.2023.

Cena v Kč zahrnuje výuku, víkendový odvoz (8.00 - 22.00 hod.) z letiště nebo autobusového nádraží do rodiny, učební materiály, 
závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku. Kurzy D.E.L.F. a D.A.L.F. zahrnují registraci ke zkoušce.

 
 

 je členem prestižní asociace EAQUALS 
(školy s vysokou úrovní výuky), je členem asociací 
IALC a FLE.FR. Alpha.b nabízí kurzy francouzštiny 
v Nice od roku 1992, ve třídách má nejvíce 10 stu-
dentů. Studenti Alpha.b jsou velmi úspěšní u zkou-
šek D.E.L.F. a D.A.L.F. INTACT spolupracuje se ško-
lou Alpha B. od roku 2000.
Alpha.b Nice sídlí v klidné ulici v klimatizované 
budově ve stylu „belle époque“, jen 700 m od au-
tobusového nádraží a 700 m od pláží. Škola má 10 
tříd, knihovnu, počítačovou učebnu, WiFi zdarma 
a hezkou zahradu. V létě využívá přes ulici budovu 
se 7 třídami, recepcí a nápojovým automatem.

 je centrum francouzské Riviéry, má 450 000 
obyvatel. Z Prahy se do Nice snadno dostanete 
přímým letem. Nice má čisté oblázkové pláže, má 
krásnou operu a řadu muzeí (Matisse, Chagall aj.) 
Snadno se dostanete do Monaca, Cannes, Antibes 
a dalších krásných měst.

V pondělí odpoledne je procházka po Nice, 
1 - 2 odpolední aktivity během týdne (muzeum, 
petanque, návštěva cukrárny Confiserie Florian aj.), 
jednou nebo dvakrát měsíčně večerní ochutnávky 
vína a sýrů, promítání filmů. Jedna večerní aktivita 
týdně (návštěva divadla, opery, koncertu, kuželky, 
salsa). V pátek škola pořádá šnorchlování a výlety 
do Eze, Antibes, Villefranche sur Mer. V sobotu jsou 
výlety do Monaca, Cannes, St. Tropez. Aktivity stojí 
5 -10 EUR, výlety 20 - 35 EUR.

1. Němčina .................................................... 30%
2. Angličtina .................................................. 15%
3. Italština ...................................................... 5%
4. Švédština ................................................... 5%

...............................................

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 240 Kč
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 240 Kč.

Anglická promenáda a studentky

Nice

Rádi Vám zajistíme letenku Praha (Vídeň) - Nice - Praha (Vídeň) za nejnižší dostupnou cenu.
z letiště v Nice  pro přílety o víkendu mezi 8.00 

- 22.00 hod., jinak individuální. Z letiště jezdí do centra města přímá tramvajová linka č. 2, cesta trvá 
30 minut, jízdenka stojí 1,5 EUR. Odvoz z ubytování na letiště stojí 1 550 Kč.

20 45 minut 1 - 24 týdnů 10, obvykle 8 1 - 9

30 45 minut 1 - 24 týdnů 10, obvykle 8 3 - 9

20+5 45 minut 1 - 24 týdnů 10, obvykle 8, 1 1 - 9

20+10 45 minut 1 - 24 týdnů 10, obvykle 8, 1 1 - 9

30 45 minut 1 - 4 týdnů 8 3 - 9

20+6 45 minut 4 týdny 10, obvykle 8, 1 3 (7) - 9

4

7 290 18 430   36 520 6 090

10 170 26 550   52 480 8 750

14 520 38 750   77 340 12 890

21 860 58 990 116 860 19 480

12 440 33 970 --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

 

, do 30 min. MHD od školy, praní si dohodnete s rodinou nebo využijete veřejnou prádelnu

dvoulůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma 6 530   930

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma 7 610   1 090

, od 18 let, do 30 minut MHD od školy,

jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, možnost 

využití veřejné prádelny

5 440 780

má 20 lekcí francouzštiny týdně ve skupině max. 10 studentů. 

má 30 lekcí francouzštiny týdně. Odpolední lekce se zaměřují na konverzaci.

má 20 lekcí francouzštiny týdně ve skupině max. 10 studentů a 5 nebo 10 indivi-

duálních lekcí týdně. 

má 30 lekcí francouzštiny týdně pro studenty nad 30 let. Odpoledne je konverzace..

má 20 lekcí přípravy na zkoušky D.E.L.F., D.A.L.F. týdně ve třídě max. 10 studentů 

a 6 individuálních lekcí týdně. Cena kurzu zahrnuje registraci ke zkoušce.

---

Počet lekcí týdně
Délka  

1 lekce
Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 10.4., 1.5., 8.5., 18.5., 
14.7., 15.8., 1.11., 11.11., 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá:
Standard, Combi 20+5: 8.45 - 10.15; 10.30 - 
12.00 hod. nebo 13.00 - 14.30; 14.45 - 16.15; 
16.30 - 18.00 hod.
Intensive 30: navíc 13.00 - 14.30 hod.
Super Intensive 40: navíc 14.45 - 18.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek, 
začíná se v úterý.
Začátečníci: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6., 4.9., 
2.10., 6.11., 4.12.2023.
Velmi pokročilí studenti: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 
5.6., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.2023.
Super Intensive 40: pouze od 26.6. - 25.8.2023.

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

 

 byla založena roku 1990 a je členem 
prestižní asociace francouzských jazykových škol 
SOUFFLÉ. Škola sídlí ve dvou budovách v centru 
Nice, 15 minut chůze od pláže Neptune. V hlav-
ní budově školy probíhá výuka a škola zde nabí-
zí i ubytování. Azurlingua je klimatizovaná, má 11 
moderně vybavených tříd a počítačovou učebnu.  
V budově i v zahradě je WiFi připojení zdarma.

 leží na Azurovém pobřeží Středozemního 
moře. Nice je největší město na francouzské Rivié-
ře, má 450 000 obyvatel a je kulturním a turistickým 
centrem celé jihovýchodní Francie. Nice má krás-
nou oblázkovou pláž, kolem níž vede 7 km dlouhá 
Anglická promenáda. V moři se můžete koupat od 
konce dubna do konce října. Z Prahy se do Nice do-
stanete přímým letem. Ve městě a v okolí se během 
roku koná mnoho akcí a festivalů, např. jazzový fes-
tival, citrónový festival, dále festival jasmínů a růží.

Azurlingua nabízí studentům bohatý program pro 
volný čas, téměř každý den si můžete vybrat z 
řady aktivit. V nabídce jsou půldenní výlety za cca 
10 - 17 EUR, např. květinový trh a Palais Lascaris v 
Nice, továrna na parfémy v Grasse, návštěva mu-
zea moderního umění v St. Paul de Vence, Picasso-
vo muzeum v Antibes.
Celodenní výlety se konají o víkendu, cena je cca 
20 - 35 EUR a můžete se podívat např. do St. Tro-
pez, Cannes, do Monaka, na ostrov Lérins. Ve-
čer se můžete zúčastnit večírků, ochutnávky vína 
a sýrů nebo různých sportů (pláž. volejbal, potápě-
ní, plachtění atd.). Tyto aktivity stojí cca 7 - 30 EUR.

1. Němčina .................................................... 15%
2. Španělština ................................................ 10%
3. Italština ...................................................... 10%
4. Švédština ................................................... 7%

...............................................

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 510 Kč.
2.  Příplatek za ubytování v rezidenci Campus Central od 11.6. - 16.9.2023 je 2 460 Kč týdně za dvou-

lůžkový pokoj a 3 240 Kč týdně za jednolůžkový pokoj.
3.  Speciální dieta v rodině stojí 1 550 Kč týdně nebo si přivezte svoje potraviny (např. bezlepkové).

Pobřeží v Nice a studenti na školním dvoře

Nice

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Nice - Praha nebo Vídeň - Nice - Vídeň za nejnižší dostupnou cenu.
z letiště nebo z autobusového nádraží v Nice pro přílety/příjezdy o ví-

kendu mezi 8.00 - 22.00 hod. stojí 1 170 Kč, zpáteční odvoz ve stejné dny a časy stojí stejně. Oba od-
vozy stojí 2 070 Kč. Odvoz mezi 22.00 - 8.00 hod. stojí 1 670 Kč.

20 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 1 - 9

30 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 1 - 9

40 45 minut 1 - 8 týdnů 12 nejvíce 1 - 9

20+5 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, 1 1 - 9

17 680 34 990 4 920

24 740 49 230 6 760

33 220 66 430 --- ---

38 790 76 770 12 800

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

má 30 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

má 40 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. 
Probíhá pouze od  26.6. - 25.8.2023.

kombinuje kurz Standard 20 s 5 individuálními lekcemi týdně. 

---

Počet lekcí týdně
Délka  

1 lekce
Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů 
ve třídě

Jaz. úroveň 

, max. 30 minut chůze od školy, WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou,

praní na dohodě s rodinou nebo veřejná prádelna

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně 6 220 1 300

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 7 120 1 300

, od 17 let, 10 minut chůze od školy, WiFi zdarma, depozit 200 EUR, ložní prá-

dlo poskytnuto, ručníky s sebou, pračka na místě. Pouze od 11.6. - 26.8.2023!

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyně, bez stravy 12 170 1 300

, od 16 let, v budově školy, depozit 200 EUR, WiFi zdarma, ložní prádlo poskyt-

nuto, ručníky s sebou, praní ve veřejné prádelně

dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílení kuchyně, bez stravy 5 570 1 300



Nevyučuje se: 10.4., 1.5., 8.5., 18.5., 29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 18.12. - 31.12.2023.
Výuka probíhá:
Standard: 9.00 - 10.30, 10.45 - 12.15 hod.
Intensive, Super Intensive: 9.00 - 10.30,
10.45 - 12.15 hod. Další lekce probíhají odpoledne.
General, French and Fashion/Cooking: Pondě-
lí, úterý, čtvrtek a pátek dopoledne probíhají lek-
ce obecné francouzštiny v době 9.00 - 10.30,  
10.45 -12.15 hod. Ve středu je volno.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci Standard, Intensive a Super Intensi-
ve: 9.1., 27.2., 11.4, 9.5., 5.6., 3.7., 7.8., 25.9., 
6.11.2023.

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

Paříž

sídlí v budově v centru 
Paříže, pouhých 5 minut chůze od vlakového nádra-
ží Saint-Lazare. Škola je členem prestižních asociací 
SOUFFLE, Maison de la France a IALC.
Škola má 15 tříd s technickým vybavením a klimati-
zací, samozřejmostí je přístup na WiFi. Odpočinout 
si či se věnovat samostudiu můžete v knihovně, vnitř-
ním dvoře či na střešní terase, kde se také můžete se-
tkávat se spolužáky nebo si jen dát lehkou svačinku.
Procházkou se dostanete k Opéra Gamier, Casino 
de Paris, Théâtre Mogador či Le Moulin Rouge a 
mnoha dalším světoznámým místům či projít Butte 
Montmartre až k Sacré-Coeur.
Paříž má něco přes 2 miliony obyvatel, celá velká 
Paříž jich má skoro 12 milionů. Paříž je magnet, který 
přitahuje všechny studenty francouzštiny. Rozhodně 
se nebudete nudit, i kdybyste v Paříži studovali tře-
ba rok. Kromě památek jako je Eiffelova věž, Sac-
ré Coeur a slavných galerií, jako jsou Louvre, Cen-
tre Pompidou a Orsay, si určitě vychutnáte pohodo-
vou, bezstarostnou atmosféru města, jeho kavárny, 
nábřeží Seiny, Latinskou čtvrť, Lucemburské zahra-
dy, Champs Elysée, Montmartre nebo La Défense. 

France Langue - BLS Paříž organizuje procházky po 
městských památkách, návštěvy muzeí, ochutnávky 
vín či sýrů, lekce francouzské kuchyně a také ce-
lodenní výlety, např. prohlídka Montrparnase, do 
pařížského Disneylandu, plavby po Seině či výlety 
po okolí. Cena aktivit je od cca 9 do 40 EUR, pla-
tí se na místě. Zasportovat i zrelaxovat můžete na 
lekci jógy (od 18 EUR).

1. Španělština ................................................. 16%
2. Němčina ..................................................... 14%
3. Portugalština ............................................... 8%
4. Italština ........................................................ 5%

 ................................................ 

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 990 Kč pro kurzy General, French and Fashion a French 
and Cooking a 1 590 Kč pro kurzy Standard, Intensive a Super Intensive.

2.  Ubytovací poplatek účtovaný školou stojí 1 990 Kč, dieta v rodině s polopenzí stojí 1 680 Kč týdně.
3. Vlastní koupelna v rodině: 1 680 Kč týdně, rodina max. 20 minut metrem od školy: 1 170 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Paříž - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobusová jízdenka Praha - Paříž - Praha stojí cca 3 000 Kč.

 z letiště do ubytování stojí 2 330  Kč, oba odvozy stojí 4 260 Kč, odvoz 
z vlakového nádraží 1 940 Kč, oba odvozy stojí 3 360 Kč.

16 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, v létě 14 4 - 8

20 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, v létě 14 1 - 8

20+6 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, v létě 14 1 - 8

20+6+2+2 45 minut 1 - 4 týdny 12 nejvíce, v létě 14,1 1 - 8

16 + 2 45 minut 1 -2 týdny 12 nejvíce, v létě 14 4 - 8

16 + 2 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, v létě 14 4 - 8

  6 910 13 680 20 510 26 980   65 640   5 470

  8 790 17 390 25 990 34 450   79 420   6 620

10 290 20 390 30 580 40 350   97 140   8 100

15 950 31 580 47 370 62 430 --- ---

15 950 31 580 --- --- --- ---

14 190 28 100 42 140 55 610 149 980 12 500

má 16 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 12 studentů, (v létě 
14) studentů.

má 20 lekcí obecné francouzštiny a 6 speciálních lekcí týdně (výslovnost, 
poslech, konverzace atd.) ve skupině nejvíce 12 (v létě 14) studentů.

má 20 lekcí obecné francouzštiny, 6 speciálních lekcí týdně (výslovnost, poslech 
konverzace), 2 individuální lekce a 2 lekce poradenství ohledně dalšího studia.

má 16 lekcí obecné francouzštiny a 2 workshopy týdně v délce 1,5 - 3 hodiny, 
ve skupině nejvíce 12 (v létě 14) studentů.

má 16 lekcí obecné francouzštiny a 2 workshopy týdně v délce 2 - 3 hodiny, 
ve skupině nejvíce 12 (v létě 14) studentů. 

Workshopy kurzu French and Fashion nabízejí A) prohlídku parfumerie s tvorbou vlastního parfému (lahvičku o 

30ml si odnesete jako suvenýr), B) osvojení make-upu a nakupování po francouzsku s osobním poradcem. V pří-
padě 2 týdenního kurzu může workshop proběhnout také o víkendu.

Workshopy kurzu French and Cooking probíhají v průběhu dne, v malých skupinkách spolu s Francouzi. Skupinka 

se domluví zda se bude vařit či péct.

Paříž

---

, do 40 minut MHD od školy, sdílená koupelna, praní po dohodě s rodinou nebo veřejná prádelna

jednolůžkový pokoj, snídaně, můžete používat kuchyň 7 900 1 420   8 810 1 420

jednolůžkový pokoj, polopenze 9 840 1 810 10 750 1 810

 40 minut MHD, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, pračka v objektu - praní za 4 EUR

jednolůžkový pokoj, bez stravy 9 320 1 420 9 970 1 550

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě Jaz. úroveň



Nevyučuje se: 10.4., 1.5., 8.5., 18.5., 29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 18.12. - 31.12.2023.
Výuka probíhá: 
Biarritz: Pondělí: 10.30 - 12.30 hod.; úterý - pátek: 
9.00 - 12.30 hod. a 2x týdně 13.30 - 15.45 hod. 
Bordeaux: Po: 10.30 - 12.30 hod.; Út - Pá: 9.00 
- 12.30 hod.; odpolední výuka Po, Čt, Pá: 13.30 - 
15.00 hod. a Út 13.00 - 16.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci Biarritz: 5.6., 3.7., 4.9.2023.
Začátečníci Bordeaux: 20.2., 22.5., 14.8., 
20.11.2023.

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

Škola  byla zalo-
žena roku 1994,  v roce 1992. Školy 
jsou členem prestižních asociací SOUFFLE, Maison 
de la France a IALC.

sídlí v nádherné 
budově z roku 1850 v centru Biarritzu, cca 5 
minut chůze od pláže. Škola má 7 tříd, prostor-
nou terasu, multimediální učebnu s přístupem 
na WiFi. jsou slavné lázně poblíž špa-
nělských hranic. Rybářské městečko se zalíbilo 
Napoleonovi III. a Biarritz se rychle stal slavným 
lázeňským městem. Město vtisknuté mezi Pyreneje 
a Atlantický oceán si určitě zamilujete. Biarritz má 
30 000 obyvatel, má skvělé plavecké a surfovací 
pláže, Muzeum moře a Muzeum čokolády.

 sídlí v prostorné 
budově z 19. století v centru města. Nabízí 9 klima-
tizovaných tříd, studovnu, 7 počítačů a krytou tera-
su. WiFi připojení ve škole je zdarma.

 znáte určitě jako hlavní město vinařské 
oblasti, proslavené báječným červeným vínem. Je 
zapsáno na seznamu památek UNESCO jako nej-
lépe dochovaný komplex francouzské architektury 
18. století. Bordeaux má 800 000 obyvatel a leží 
v jihozápadní Francii, blízko pobřeží Atlantiku.

France Langue - BLS Biarritz a Bordeaux organi-
zují procházky po městských památkách, návště-
vy muzeí, ochutnávky vín či sýrů, lekce francouzské 
kuchyně a také celodenní výlety, např. do zátoky 
Arcachon nebo k Dune de Pyla (největší evropská 
písečná duna). Cena aktivit je od cca 5 do 30 EUR, 
platí se na místě. Ze sportů můžete např. hrát te-
nis, jezdit na koni, věnovat se vodním sportům atd.

1. Španělština ................................................. 21%
2. Němčina ................................................... 14%
3. Angličtina ................................................... 8%
4. Italština ....................................................... 4%

 ................................................ 

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 80 EUR, 
2.  Ubytovací poplatek účtovaný školou je 80 EUR, 
3.  Příplatek za vlastní koupelnu, Bordeaux: 1 170 Kč týdně, Biarritz: 1 420 Kč týdně.
4.  Speciální dieta v rodině s polopenzí v Biarritz a Bordeaux stojí 1 170 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bordeaux (Biarritz) - Praha s jedním přestupem nebo přímý let Praha 
- Paříž - Praha za nejnižší dostupnou cenu. Z Paříže jede do Bordeaux/Biarritz rychlovlak TGV (5 hodin). 

z letiště Biarritz či nádraží do rodiny stojí 1 420 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
z letiště Bordeaux stojí 1 720 Kč, z vlakového nádraží stojí 1 450 Kč. 

Odvozy zpět stojí stejně.

Studenti školy France Langue - BLS, jedna z pláží na atlantickém pobřeží

Biarritz

20 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, v létě 14 1 - 8

20+6 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, v létě 14 1 - 8

20+6+2+2 45 minut 1 - 4 týdny 12 nejvíce, v létě 14 4 - 8

  8 790 25 980 6 130

10 300 30 580 7 610

  8 040 23 620 6 130

9 650 28 640 7 600

15 790 46 870 --- ---

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

má 20 lekcí obecné francouzštiny a 6 speciálních lekcí týdně (výslovnost, 
poslech, konverzace atd.) ve skupině nejvíce 12 (v létě 14) studentů.

má 20 lekcí obecné francouzštiny, 6 speciálních lekcí týdně (výslovnost, poslech 
konverzace), 2 individuální lekce a 2 lekce poradenství ohledně dalšího studia. 

Bordeaux

---

, do 50 minut MHD od školy, sdílená koupelna, praní po dohodě s rodinou nebo veřejná prádelna

jednolůžkový pokoj, snídaně 5 830 1 170 6 600 1 170

jednolůžkový pokoj, polopenze 7 770 1 420 8 550 1 420

, do 45 min. MHD (v létě do 60 min.), sdílená koupelna, praní po dohodě s rodinou nebo prádelna

jednolůžkový pokoj, snídaně 5 830 1 040 6 480 1 040

jednolůžkový pokoj, polopenze 7 250 1 300 7 900 1 300

V letních měsících mohou být studenti ve věku 17 let umístěni do dvoulůžkových pokojů! Záleží na kapacitě.

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě Jaz. úroveň

https://bit.ly/3puH4tT



Nevyučuje se: 10.4., 1.5., 8.5., 18.5., 29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 18.12. - 29.12.2023. 
Výuka probíhá: Obvykle od 9.00 hod. Odpoled-
ní lekce probíhají obvykle od 13.30 hod. v pondě-
lí a v pátek. U kurzů 20+10 probíhají odpolední 
lekce každý den.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze: 3.1., 27.2., 9.5., 3.7., 
31.7., 4.9., 9.10.2023.

Cena v Kč zahrnuje výuku, víkendový odvoz z letiště nebo nádraží do hostitelské rodiny a zpět (v čase od 14.00 - 22.00 hod.), za-
půjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

Brest 

nabízí kurzy francouzštiny v Bres-
tu od r. 1987. Škola sídlí v krásném zámečku z 19. 
století ve dvouhektarovém parku s krásným výhle-
dem na řeku Elorn. Ve třídách je nejvíce 12 studentů. 
CIEL Bretagne je členem prestižní asociace SOUFFLE, 
která sdružuje školy nabízející kurzy francouzšti-
ny pro cizince ve Francii. Je také členem asociace 
FLE. CIEL Bretagne má kapacitu max. 200 studentů, 
kteří využívají 27 tříd, dále pak počítačovou učeb-
nu, špičkovou video-laboratoř, knihovnu, relaxační  
klubovnu, zahradu a parkoviště. WiFi je zdarma. 
Můžete využívat i školní kuchyňku, mikrovlnku a au-
tomat na nápoje. Škola má také restauraci, kde si 
od pondělí do pátku mohou studenti koupit oběd.
Brest má 150 000 obyvatel, leží na pobřeží Atlan-
tiku a je největším městem v Bretani, nádherném kra-
ji na severozápadě Francie. Hlavní památky Bres-
tu jsou ohromný padací most Pont de Recouvrance, 
hrad a kruhová věž Tanguy. V Brestu se narodil „Vin-
netou“ - herec Pierre Brice.
Bretaň Vás uchvátí nádherným skalnatým pobře-
žím, dolmeny a menhiry, je to starobylý keltský kraj. 
Z Brestu se snadno dostanete do dalších krásných 
míst Bretaně: ostrovní opatství Mont St. Michel, hrad-
bami obehnané St. Malo, „bretaňské Stonehenge“-
menhiry v Carnacu. Pokud máte rádi ryby a moř-
ské plody, pak ve Francii lepší místo než Brest ne-
naleznete!

CIEL Bretagne pořádá pro své studenty řadu akti-
vit. Můžete surfovat, provozovat paragliding, wind-
surfing, kitesurfing, jezdit na katamaránu nebo 
kajaku. Škola pořádá placené víkendové výlety 
na Mont St. Michel, do Rennes, Nantes, St. Malo, 
do Carnacu a do městečka Quimper.

1. Němčina ....................................................... 25%
2. Angličtina ..................................................... 10%
3. Španělština .................................................. 7%
4. Italština ............................................... 6%

 ............................................... 1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 290 Kč.

Budova školy CIEL Bretagne, Mys Cap Fréhel, Atlantský oceán, recepce školy

Brest

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Brest - Praha (s přestupem) za nejnižší dostupnou cenu.
 z letiště v Brestu nebo z vlakového nádraží -

ma, pouze pokud přiletíte a odletíte o víkendu mezi 14.00 - 22.00 hod.

20 55 minut 1 týden + 12 nejvíce 1 - 9

20+3 55 minut 1 týden + 12 nejvíce, 1 1 - 9

20+6 55 minut 1 týden + 12 nejvíce, 1 1 - 9

20+10 55 minut 1 týden + 12 nejvíce, 1 1 - 9

22 460   44 470 6 590

37 980   74 970 11 730

50 890   99 650 15 700

65 660 129 870 20 880

, do 30 minut jízdy MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, 

polopenze, plná penze o víkendu, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
5 790 830

Pro studenty, kteří chtějí studovat francouzštinu a užít si francouzské Bretaně.

má 20 lekcí francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů, odpoledne se 

můžete věnovat cestování a poznávání města a okolí.

má 20 dopoledních lekcí ve skupině nejvíce 12 studentů a 3, 6 nebo 10 

individuálních lekcí, jejichž náplň si určují sami studenti. Můžete se věnovat 

například gramatice, poslechu, výslovnosti atd.

---

DOPRAVA:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň

https://bit.ly/3t9ufHo



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

• pro dospělé od 16 let
průměrný věk 24 let Francouzština

CannesCannes, rezidenční škola u pláže, kurzy s 6, 15 a 21 lekcemi týdně, přímé lety 
z Prahy do Nice, 2 týdny kurzu od 6 530 Kč, 4 týdny kurzu od 11 690 Kč!

Francie

Campus International de Cannes sídlí ve slavném 
letovisku Cannes, na francouzské Riviéře. Škola sídlí 
na hektarovém pozemku 200 metrů od písčité pláže 
a 10 minut chůze od centra a Palais de Festivals, 
kde se koná slavný filmový festival.
Škola má 20 tříd vybavených audiovizuální techni-
kou, 120 pokojů, jídelnu (220 míst), kino/divadlo 
(140 míst), kavárnu, opalovací terasu, volejbalové 
a basketbalové hřiště, fitness, solárium, chráněné 
parkoviště a prádelnu, multimediální učebnu. WiFi 
v celém kampusu je zdarma.
Od září do května v Campus International de Can-
nes studují francouzští studenti žurnalistiku, takže se 
na akcích školy můžete setkat i s rodilými mluvčími.
Cannes má 70 000 obyvatel, leží hodinu jízdy od 
Nice, je klidnější a menší než Nice.
Cannes se proslavilo filmovým festivalem a krásný-
mi písečnými plážemi. Na kurz francouzštiny v Can-
nes nezapomenete!

Campus International de Cannes pořádá pro své 
studenty večírky a nabízí výlety (Monaco, Nice, An-
tibes, Saint Tropez aj.), návštěvy muzeí (Picassovo 
muzeum v Antibes, Chagallovo a Matissovo muze-
um v Nice). Písčitá pláž je 3 minuty chůze od školy!

1. Italština ....................................................... 25%
2. Španělština ................................................ 10%
3. Angličtina ................................................... 7%
4. Němčina .................................................... 6%
5. Portugalština .............................................. 3%
Čeští studenti ............................................... 0,5%

1. Příplatek za speciální dietu je 560 Kč týdně.
2. Vlastní koupelna ve školní koleji za příplatek 2 380 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Nice - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Nice do Cannes stojí 2 510 Kč, cesta zpět stojí stejně.
Doprava z letiště v Nice do Cannes autobusem č. 210, jezdí každou hodinu od 9.00 do 22.00 hod., 
za cca 25 EUR.

Škola: Campus International de Cannes

Pohled na Cannes, studenti před budovou školy

Cannes

Nevyučuje se: 18.4., 26.5., 6.6., 14.7., 1.8. - 2.9., 
1.11., 11.11., 19.12.2022 - 2.1.2023. Pozor, od 
1.8. do 2.9.2022 kurzy neprobíhají!
Výuka probíhá: 
Afternoon: 13.00 - 14.00; 14.10 - 15.00 hod. 3x 
týdně 
Standard: 9.00 - 10.15; 10.30 - 12.00 hod.
Intensive: 9.00 - 10.15; 10.30 - 12.00;  13.00 - 
14.00; 14.10 - 15.00 hod. odpol. výuka 3x týdně.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. V srpnu se neučí.

Afternoon 6 55 minut 2 týdny + 14, obvykle 9 2 - 9

Standard 15 55 minut 2 týdny + 14, obvykle 9 2 - 9

Intensive 21 55 minut 2 týdny + 14, obvykle 9 3 - 9

Kurz/týdny 2 3 4 6 12 další týden

Afternoon   6 530   9 800 11 690 17 530 33 250 2 770

Standard 16 330 24 250 29 250 43 870 83 130 6 930

Intensive 22 860 34 290 40 950 61 420 116 380 9 700

Afternoon má 6 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 14 studentů.

Standard má 15 lekcí obecné francouzštiny týdně, 6 lekcí je věnováno konverzaci. 

Intensive má 21 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 14 studentů.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě
Jaz. úroveň  

viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

Ubytování je od neděle před začát-
kem kurzu do soboty po ukončení

cena týdně za
2 - 3 týdny pobytu

cena týdně za 4 a 
více týdnů pobytu

noc
navíc

1. Školní kolej, od 16 let, areál školy, 200 metrů od pláže, sdílené koupelny, ložní prádlo poskytnuto, ručníky 

vlastní, denní úklid, vratný depozit 50 EUR, WiFi zdarma, praní za cca 5 EUR.

Polopenze: od pondělí do pátku snídaně a večeře, v sobotu snídaně, v neděli večeře.

Plná penze: od pondělí do pátku snídaně, obědy a večeře, v sobotu snídaně, v neděli večeře.

2 - 3lůžkový pokoj, polopenze  9 200  8 780 1 110

2 - 3lůžkový pokoj, plná penze 11 110 10 690 1 110

jednolůžkový pokoj, polopenze 11 640 11 210 1 450

jednolůžkový pokoj, plná penze 13 540 13 120 1 450

2. Rodina, od 18 let, do 45 minut chůze od školy, sdílená koupelna, praní 1x týdně zdarma

dvoulůžkový pokoj, snídaně  5 900  4 870 1 010

jednolůžkový pokoj, snídaně  7 250  6 220 1 240

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



Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, odvoz do a z rodiny v dané časy, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

 je členem prestižní 
mezinárodní asociace IALC. Škola má kvalifikova-
né učitele francouzštiny (univerzitně vzdělané s nej-
méně 3 roky praxe) a používá při výuce francouz-
štiny moderní metodologii a techniku.
ILA je velká škola v centru Montpellier, na pěší zóně 
(restaurace, butiky a kavárny). Škola sídlí ve dvou 
budovách jen 3 minuty chůze od sebe, má 20 vý-
borně vybavených klimatizovaných tříd, nabízí 40 
počítačů pro studenty. Internet a WiFi je zdarma! 
Kurzy Easy French probíhají ve druhé budově ško-
ly ILA, která má 6 tříd, WiFi zdarma a je plně kli-
matizovaná.

 má 250 000 obyvatel a je sídlem nej-
starší francouzské univerzity. Montpellier leží  jen 10 
km od nádherných písečných pláží Středozemního 
moře. Město má krásné historické centrum a je pří-
mo stvořené pro studenty (jsou zde levné restaura-
ce, kvalitní a levné koleje, zábava apod.). Montpel-
lier má teplé podnebí s 300 slunečnými dny v roce. 

Institut Linguistique Adenet pořádá pro své studenty 
prohlídku Montpellier, pikniky, návštěvy měst Car-
cassonne, Avignon, Nimes, výlety do Provence. Mů-
žete surfovat na nedalekých písečných plážích, pro-
jíždět se v dunách na koni. Výlety se platí zvlášť, 
akce v budově školy jsou zdarma.

1. Angličtina...................................................... 19%
2. Němčina....................................................... 18%
3. Španělština................................................... 5%
4. Holandština.................................................. 4%

...................................................1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 80 EUR, 

Studenti školy a pláž nedaleko Montpellier

Montpellier

Rádi Vám zajistíme letenku (s jedním přestupem) Praha - Montpellier - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
 z letiště v Montpellier do rodiny a zpět , pro přílety a odlety od 8.30 do 22.00 hod.

Odvoz do rezidence stojí 1 550 Kč, cesta zpět stejně. Shuttle z letiště Montpellier do centra stojí  7 EUR.

 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 18.12. - 29.12.2023.
6.6.2022 je sice svátek, ale vyučuje se dle rozvrhu.

 Úvodní prezentace je první den 
kurzu v 8.00 hod.
Standard a Standard Easy French: 9.00 - 10.30; 
10.45 - 12.15 hod.
Intensive a Intensive Easy French: 9.00 - 10.30; 
10.45 - 12.15 pondělí až pátek a 13.15 - 14.30; 
14.35 - 15.50 hod. v úterý, ve středu a ve čtvrtek. 
Pozor: v letních měsících může část výuky probíhat 
od 13.00 - 19.15 hod. 
Rozvrh je orientační, časy se mohou mírně lišit!

Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Termíny pro začátečníky: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 
5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10. a 6.11.2023.

20 45 minut 1 týden + 14 nejvíce 1 - 9

30 45 minut 1 týden + 14 nejvíce 1 - 9

20 45 minut 1 týden + 10 nejvíce 1 - 9

30 45 minut 1 týden + 10 nejvíce 1 - 9

, do 30 minut jízdy MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, bez stravy, možnost využívat kuchyň 3 500 520

jednolůžkový pokoj, polopenze 5 310 780

, od 18 let, od 2.7. - 26.8.2023 na minimálně 4 

týdny, cca 25 minut jízdy od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stra-

vy, depozit 250 EUR, WiFi zdarma, praní stojí cca 5 EUR

4 270 nelze

, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, jednolůžkový

pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, depozit 250 EUR, WiFi zdarma, 

praní stojí cca 5 EUR

5 310 780

, od 18 let, studio, cca 35 minut chůze, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, kuchyňka a TV, WiFi zdar-

ma, bez stravy, pokud není apartmán vybaven pračkou, může student využít veřejnou prádelnu, depozit 250 EUR

cena za apartmán pro 1 osobu mimo termín 28.5. - 1.10.2023 9 990 1 420

cena za apartmán pro 1 osobu v termínu od 28.5. do 1.10.2023 10 990 1 550

3

14 990 28 340 4 510

21 860 41 770 6 750

17 330 32 820 5 060

23 980 46 250 7 310

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

má 30 lekcí týdně ve třídě nejvíce 14 studentů, z toho 10 odpoledních lekcí 
se zaměřuje především na procvičování konverzace a na francouzské reálie.

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 10 studentů, z toho 10 odpoledních lekcí 
se zaměřuje především na procvičování konverzace a na francouzské reálie.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň



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

• pro dospělé od 16 let
průměrný věk 24 let Francouzština

CannesCannes, rezidenční škola u pláže, kurzy s 6, 15 a 21 lekcemi týdně, přímé lety 
z Prahy do Nice, 2 týdny kurzu od 6 530 Kč, 4 týdny kurzu od 11 690 Kč!

Francie

Campus International de Cannes sídlí ve slavném 
letovisku Cannes, na francouzské Riviéře. Škola sídlí 
na hektarovém pozemku 200 metrů od písčité pláže 
a 10 minut chůze od centra a Palais de Festivals, 
kde se koná slavný filmový festival.
Škola má 20 tříd vybavených audiovizuální techni-
kou, 120 pokojů, jídelnu (220 míst), kino/divadlo 
(140 míst), kavárnu, opalovací terasu, volejbalové 
a basketbalové hřiště, fitness, solárium, chráněné 
parkoviště a prádelnu, multimediální učebnu. WiFi 
v celém kampusu je zdarma.
Od září do května v Campus International de Can-
nes studují francouzští studenti žurnalistiku, takže se 
na akcích školy můžete setkat i s rodilými mluvčími.
Cannes má 70 000 obyvatel, leží hodinu jízdy od 
Nice, je klidnější a menší než Nice.
Cannes se proslavilo filmovým festivalem a krásný-
mi písečnými plážemi. Na kurz francouzštiny v Can-
nes nezapomenete!

Campus International de Cannes pořádá pro své 
studenty večírky a nabízí výlety (Monaco, Nice, An-
tibes, Saint Tropez aj.), návštěvy muzeí (Picassovo 
muzeum v Antibes, Chagallovo a Matissovo muze-
um v Nice). Písčitá pláž je 3 minuty chůze od školy!

1. Italština ....................................................... 25%
2. Španělština ................................................ 10%
3. Angličtina ................................................... 7%
4. Němčina .................................................... 6%
5. Portugalština .............................................. 3%
Čeští studenti ............................................... 0,5%

1. Příplatek za speciální dietu je 560 Kč týdně.
2. Vlastní koupelna ve školní koleji za příplatek 2 380 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Nice - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Nice do Cannes stojí 2 510 Kč, cesta zpět stojí stejně.
Doprava z letiště v Nice do Cannes autobusem č. 210, jezdí každou hodinu od 9.00 do 22.00 hod., 
za cca 25 EUR.

Škola: Campus International de Cannes

Pohled na Cannes, studenti před budovou školy

Cannes

Nevyučuje se: 18.4., 26.5., 6.6., 14.7., 1.8. - 2.9., 
1.11., 11.11., 19.12.2022 - 2.1.2023. Pozor, od 
1.8. do 2.9.2022 kurzy neprobíhají!
Výuka probíhá: 
Afternoon: 13.00 - 14.00; 14.10 - 15.00 hod. 3x 
týdně 
Standard: 9.00 - 10.15; 10.30 - 12.00 hod.
Intensive: 9.00 - 10.15; 10.30 - 12.00;  13.00 - 
14.00; 14.10 - 15.00 hod. odpol. výuka 3x týdně.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. V srpnu se neučí.

Afternoon 6 55 minut 2 týdny + 14, obvykle 9 2 - 9

Standard 15 55 minut 2 týdny + 14, obvykle 9 2 - 9

Intensive 21 55 minut 2 týdny + 14, obvykle 9 3 - 9

Kurz/týdny 2 3 4 6 12 další týden

Afternoon   6 530   9 800 11 690 17 530 33 250 2 770

Standard 16 330 24 250 29 250 43 870 83 130 6 930

Intensive 22 860 34 290 40 950 61 420 116 380 9 700

Afternoon má 6 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 14 studentů.

Standard má 15 lekcí obecné francouzštiny týdně, 6 lekcí je věnováno konverzaci. 

Intensive má 21 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 14 studentů.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě
Jaz. úroveň  

viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

Ubytování je od neděle před začát-
kem kurzu do soboty po ukončení

cena týdně za
2 - 3 týdny pobytu

cena týdně za 4 a 
více týdnů pobytu

noc
navíc

1. Školní kolej, od 16 let, areál školy, 200 metrů od pláže, sdílené koupelny, ložní prádlo poskytnuto, ručníky 

vlastní, denní úklid, vratný depozit 50 EUR, WiFi zdarma, praní za cca 5 EUR.

Polopenze: od pondělí do pátku snídaně a večeře, v sobotu snídaně, v neděli večeře.

Plná penze: od pondělí do pátku snídaně, obědy a večeře, v sobotu snídaně, v neděli večeře.

2 - 3lůžkový pokoj, polopenze  9 200  8 780 1 110

2 - 3lůžkový pokoj, plná penze 11 110 10 690 1 110

jednolůžkový pokoj, polopenze 11 640 11 210 1 450

jednolůžkový pokoj, plná penze 13 540 13 120 1 450

2. Rodina, od 18 let, do 45 minut chůze od školy, sdílená koupelna, praní 1x týdně zdarma

dvoulůžkový pokoj, snídaně  5 900  4 870 1 010

jednolůžkový pokoj, snídaně  7 250  6 220 1 240

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



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

 má více než 35 let zkušeností s 
výukou francouzštiny. Je členem asociací SOUFFLE, 
EAQUALS a IALC. Škola sídlí v krásné historické bu-
dově se zahradou a malým rybníkem. Má 16 klima-
tizovaných tříd, multimediální učebnu, 2 terasy. Ško-
la má kvalitní mix studentů z více než 40 zemí svě-
ta a zaměřuje se na náročnější, dospělou klientelu.

 má 140 000 obyvatel, leží 30 
km severně od Marseille. Město bylo založeno již 
v roce 123 př.n.l. Aix-En-Provence se říká „srdce Pro-
vence“, v jeho okolí leží další krásná města: Cassis, 
Avignon, Nimes a hora Sainte Victorie, kterou tak 
rád maloval Paul Cézanne, slavný rodák.
Aix-En-Provence má bohatý kulturní život. V červnu 
se zde koná hudební festival Musique dans la Rue, 
na konci června se koná operní festival Festival In-
ternational d‘Art Lyrique. Můžete navštívit Cézannův 
ateliér, galerii věnovanou malíři Vasarelymu, Musée 
Giranet s bohatou sbírkou obrazů aj.

IS v Aix-En-Provence nabízí širokou paletu aktivit 
pro volný čas. Mezi nejoblíbenější patří lekce va-
ření, ochutnávky vína, návštěvy trhů ve městě, golf, 
jízda na koni, tenis, lekce malování, barbecue, ná-
vštěva termálních lázní, výlety po okolí a objevo-
vání Provence.
Studenti si velmi oblíbili výlety do míst jako je 
Marseille, La Montagne Sainte Victorie, Cassis, 
La Camargue, Moustiers, Avingon, Le Lubéron, 
Les Gorges du Verdon aj.

1. Němčina.................................................... 24%
2. Angličtina .................................................. 20%
3. Švédština................................................... 19%
4. Italština....................................................... 4%
5. Španělština................................................ 4%

...............................................
1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 85 EUR, 
2.  Ubytovací poplatek účtovaný školou za zajištění ubytování v apartmánu je 750 Kč.

Výuka, kavárna v Aix-En-Provence, vesnička Moustiers a budova školy

Aix-En-Provence

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Marseille - Praha (s jedním přestupem) nebo Praha - Nice - Praha.
“Shuttle” jezdí z letiště Marseille každých 30 minut a stojí cca 10 

EUR za jednu cestu. Cesta vlakem trvá cca hodinu a stojí 10 - 12 EUR za jednu cestu. 
Z letiště, terminál 2, jezdí 3x denně autobus (Flixbus), cesta trvá cca

3 hodiny a jízdenka stojí cca 8 EUR za jednu cestu.

10.4., 1.5., 8.5., 18.5., 29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 25.12.2023  Zameškané lekce se v týd-
nu nahrazují odpoledne.

 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 
14.00 - 15.30; 16.00 - 17.30 hod.

 
General, General Plus, General+6, General + 
Discover Provence: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 
20.3., 3.4., 17.4., 2.5., 15.5., 30.5., 12.6., 26.6., 
10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 
30.10., 13.11., 27.11., 11.12.2023 
Naprostí začátečníci, kurzy General a General + 6 
pouze: 3.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 10.7., 
7.8., 4.9., 2.10., 30.10., 27.11.2023.

20 45 minut 2 - 10 týdnů 10, obvykle 7-8 1 - 9

20+10 45 minut 2 - 10 týdnů 10 nejvíce, 6 3 - 9

20+6 45 minut 2 - 10 týdnů 10 nejvíce, 1 1 - 9

20+10 45 minut 2 týdny 10, obvykle 7-8 3 - 9

, max. 30 minut chůze od školy, sdílená koupelna, možnost používat kuchyň, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, bez stravy 5 180 750

jednolůžkový pokoj, snídaně, pouze 2 týdny 5 490 800

jednolůžkový pokoj, polopenze 7 380 1 060

, pro jednu až dvě osoby, plně vybavený, v centru města. Přednost mají klienti, kteří chtějí ubytování

minimálně na 4 týdny, cena se pohybuje od 650 EUR za dva týdny.

24 490 43 710 6 780

33 920 62 560 9 920

47 990 89 690 14 320

--- --- --- --- ---

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

kombinuje kurz General a 10 lekcí francouzštiny zaměřené na francouzské 

reálie, konverzaci a výslovnost ve skupině nejvíce 6 studentů.

kombinuje kurz General a 6 odpoledních individuálních lekcí týdně, jejichž 

náplň určuje student.

kombinuje kurz General a 10 hodin týdně odpoledních výletů po Provence 

a ochutnávek místních specialit. Kurz trvá 2 týdny.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



Paříž

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

 je velmi kvalitní škola, která nabízí kur-
zy francouzštiny pro cizince. LSI Paříž je sou-
částí řetězce LSI, má akreditaci L’Office a na-
bízí kurzy obecné francouzštiny. Kvalitní lekto-
ři a výuka, cenově výhodné dlouhodobé studi-
um francouzštiny, to jsou hlavní výhody školy. 
LSI Paříž sídlí v krásné budově z 18. století, ved-
le Louvru, kousek od náměstí Vendôme a Ope-
ry. Škola má 11 počítačů pro studenty, klubovnu 
s novinami a časopisy. WiFi je zdarma.

má něco přes 2 miliony obyvatel, celá velká 
Paříž jich má skoro 12 milionů. Paříž je magnet, který 
přitahuje všechny studenty francouzštiny. Rozhodně 
se nebudete nudit, i kdybyste v Paříži studovali třeba 
rok. Kromě památek jako je Eiffelova věž, Sacré 
Coeur a slavných galerií, jako jsou Louvre, Centre 
Pompidou a Orsay, si určitě vychutnáte pohodovou, 
bezstarostnou atmosféru města, jeho kavárny, 
nábřeží Seiny, Latinskou čtvrť, Lucemburské zahrady, 
Champs Elysée, Montmartre nebo La Défense. 

LSI Paříž pořádá pro své studenty řadu akcí zamě-
řených na poznávání pařížských památek a živo-
ta. Celodenní výlety (Versailles a mimo Paříž) se 
platí zvlášť. Díky vlakům TGV se můžete snadno 
a rychle dostat do každého zajímavého francouz-
ského města. Pokud ovšem budete chtít nádher-
nou Paříž opustit. Na kurz francouzštiny v Paříži 
určitě nezapomenete!

1. Angličtina ................................................... 20%
2. Norština .................................................... 19%
3. Portugalština .............................................. 15%
4. Němčina .................................................... 9%

 ...............................................

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 100 EUR, 
2.  Ubytovací poplatek účtovaný školou je 100 EUR, 
3.  Zkušební poplatek za zkoušku DELF A2 a B1 je 250 EUR, za B2 je 305 EUR.

Eiffelova věž, výuka ve škole LSI, studenti před vchodem školy a Sacré Coeur v Paříži

 10.4., 1.5., 8.5., 29.5., 14.7., 15.8., 
1.11., 25.12.2023 - 5.1.2024.

 General: 9.00 - 10.30; 10.50 - 
12.40 hod. Intensive: 9.00 - 10.30; 10.50 - 12.40; 
13.40 - 15.20 hod. Afternoon: 13.40 - 15.20 hod.

 Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Nepraví začátečníci: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6., 
3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11. a 4.12.2023.
Příprava na DELF je v délce 8 týdnů (kurz Intensive) 
a probíhá v termínech: 16.1. - 10.3. (zk. 16.3. - 23.3.), 
13.3. - 5.5. (zk. 11.5. - 19.5.), 22.5. - 13.7. (zk. 18.7. - 
21.7.) a 18.9. - 10.11.2023 (zk. 14.11. - 17.11.2023).
Zkoušky se konají vždy v týdnu po ukončení přípra-
vy, je třeba si objednat 9 týdnů ubytování.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Paříž - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobusová jízdenka Praha - Paříž - Praha stojí cca 3 000 Kč.

 z letiště do ubytování stojí 3 110 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

10 50 minut 2 - 11 týdnů 16 nejvíce 2 - 9

20 50 minut 2 týdny + 16 nejvíce 2 - 9

30 50 minut 2 týdny + 16 nejvíce 2 - 9

14 170 34 770 --- ---

28 340 67 910  8 000

35 770 87 500 10 320

, max. 45 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně   6 590 1 040

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně 6x týdně, večeře 5x týdně   8 420 1 170

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze   8 940 1 300

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně   7 890 1 350

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze 10 230 1 550

má 10 lekcí francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů, uvítají jej studenti, 

kteří chtějí mít výuku odpoledne a dost času na poznávání Paříže.

má 20 lekcí francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů, uvítají jej studenti, 

kteří chtějí mít odpoledne čas na poznávání Paříže.

má 30 lekcí francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů, 10 odpoledních lekcí

se zaměřuje na konverzaci, reálie, přípravu na DELF apod.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň



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

 byla založena v roce 
1999 a je členem asociací IALC, má akreditaci kva-
lity FLE. Ředitelka školy je současně její majitelkou. 
Škola sídlí v přízemí budovy v centru Lyonu, má 14 
tříd, studovnu a multimediální učebnu s WiFi zdar-
ma. Blízko školy jsou obchody, restaurace, kavárny.

 je hlavní město Alpského regionu a třetí největ-
ší aglomerací ve Francii. Město má cca půl milionu 
obyvatel, ale v aglomeraci Lyonu žijí více než dva 
miliony obyvatel. Lyon je hlavní město francouzské 
gastronomie, má řadu michelinských restaurací a 
pochází odtud slavný šéfkuchař Paul Bocuse. 
Nezapomeňte navštívit Muzeum současného umění, 
Muzeum historického plátna, Galořímské muzeum, 
Baziliku Panny Marie z Fourviére nebo katedrálu 
Sv. Jana. Z Lyonu se dostanete snadno do dalších 
měst: Paříž, Milán, Barcelona, Frankfurt, Ženeva.

Lyon Bleu International nabízí pro své studenty 
spoustu aktivit pro volný čas, např. návštěvy mu-
zeí, prohlídky Lyonu, ochutnávky, koncerty, pikniky 
a jiné. Každý měsíc pracovníci školy připravují pro 
studenty nový kulturní program. Kromě tohoto pro-
gramu můžete navštěvovat divadla, kina, restaura-
ce nebo jezdit na kole, plavat, jezdit na inline brus-
lích a jiné.

1. Němčina.................................................... 38%
2. Angličtina ................................................... 19%
3. Španělština................................................ 14%
4. Italština....................................................... 8%
5. Japonština.................................................. 6%

...............................................1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 660 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 380 Kč.

Společenská místnost, studenti na výletě, katedrála a kašna v Lyonu

Lyon

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Lyon - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Mezi letištěm a hlavním vlakovým nádražím v centru města jezdí každých 15 minut

tramvaj, cesta trvá 30 minut a jízdenka stojí cca 15 EUR.
stojí 2 070 Kč. Individuální doprava taxíkem Vás vyjde levněji!

 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 14.7., 
15.8., 1.11., 25.12.2023 - 7.1.2024.

Semi Intensive: pondělí: 9.45  - 
12.00 hod., další dny 9.00 - 11.15 hod.
Intensive: pondělí: 9.45  - 12.00; 12.15 - 13.45 
hod., další dny 9.00 - 11.15; 11.30 - 13.00 hod.
Podrobný rozvrh obdržíte první den kurzu. 
V létě může výuka probíhat dopoledne i odpoledne. 
Individuální lekce a aktivity probíhají odpoledne.

Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci (pouze kurz Intensive): 9.1., 
20.2., 6.3., 24.4., 8.5., 19.6., 3.7., 21.8., 4.9., 
16.10., 30.10., 11.12.2023.
French and Culture: 17.4., 22.5., 12.6., 17.7., 21.8., 
18.9., 9.10.2023.

15 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 2 - 9

25 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 1 - 9

15+5 45 minut 1 - 24 týdnů 12 nejvíce, 1 2 - 9

15+10 45 minut 1 - 24 týdnů 12 nejvíce, 1 2 - 9

15+5 45 minut 1 týden 12 nejvíce 2 - 9

, do 40 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, snídaně 3 760 650

jednolůžkový pokoj, polopenze 5 310 910

, cca 15 minut jízdy MHD od školy, 2* standard, jednolůžkový pokoj, vlastní kuchyně a koupelna, 

bez stravy. Cena od 9 100 Kč týdně a 26 600 Kč měsíčně. Prosím, objednávejte s předstihem. 

6

  4 150 12 310 22 880   3 530

  6 280 18 650 35 430   5 830

  9 670 28 720 55 360   8 860

15 690 46 470 90 510 14 470

  7 380 --- --- --- --- --- ---

má 15 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

má 25 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

má 15 lekcí obecné francouzštiny a 5 individuálních lekcí týdně.

má 15 lekcí obecné francouzštiny a 10 individuálních lekcí týdně.

má 15 lekcí obecné franc. týdně a 5 aktivit zaměřených na lyonskou kulturu.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň



Guadeloupe

Venezuela

Karibské moře

Nevyučuje se: 20.2., 21.2., 10.4., 1.5., 18.5., 
29.5., 14.7.,  15.8., 25.12.2023.
Výuka probíhá: General: 8.00 - 10.00; 10.30 
- 12.00 hod.
Intensive Flexibility: 8.00 - 10.00; 10.30 - 12.00; 
12.30 - 15.00 hod.
Individuální lekce probíhají většinou odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

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

IMLC nabízí kvalitní kurzy francouzštiny na karib-
ském ostrově Guadeloupe od roku 1994. Škola je 
akreditována u amerických univerzit, má kvalifiko-
vané učitele. Její kapacita je cca 40 studentů, má 5 
klimatizovaných tříd, malou knihovnu, kde můžete 
využívat 3 počítače, WiFi je zdarma. Ve škole stu-
dují dospělí studenti ve věku 20 - 40 let.

 je zámořský francouzský department. 
Do 90 dnů nepotřebujete vízum. IMLC sídlí v centru 
městečka Le Gosier na jižním pobřeží Grande Terre, 
nedaleko Pointe-a-Pitre, hlavního města ostrova. 

 má cca 27 000 obyvatel. Banka, poš-
ta, restaurace a obchody jsou v okruhu 300 met-
rů od školy. Nejznámější místní pláž se jmenuje La 
Datcha. Leží jen 400 metrů od školy.
Hlavní sezóna na Guadeloupe je prosinec až 
květen, teploty se pohybují od 24 do 32°C.
Od června do října teploty stoupají nad 30°C. 
Nejvíce prší v září, říjnu a listopadu.

IMLC každý pátek pořádá okružní jízdu po ostro-
vě, která zahrnuje kromě jiného návštěvu místní pa-
lírny nebo cukrovaru, počítejte s náklady 35 - 45 
EUR. Můžete si také koupit výlety u místních cesto-
vek nebo si půjčit auto a projet si ostrov sami. Na-
vštivte vulkán La Souffriére, vodopády Carbet, pláž 
s černým pískem nebo kreolské zahrady.
Škola Vám poradí, kde si zajistit lekce tanců gwo-ka, 
beguine, zouk a jiných. Trajektem se pohodlně do-
stanete na ostrovy Dominika a Martinik!

1. Němčina .................................................... 53%
2. Španělština ................................................ 4%
3. Nizozemština ............................................ 4%
4. Italština ....................................................... 4%

................................................

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 880 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 880 Kč.
2.  Přípl. 3 440 Kč týdně v hotelu, 4 530 Kč v apartmánu: 23.12.2022 - 7.5.2023 a 16.12.2023 - 

5.5.2024.
3.  Příplatek 900 Kč týdně v hotelu, 2 720 Kč týdně v apartmánu: 1.7. - 27.8.2023.
4.  Při pobytu do 90 dnů nepotřebují čeští občané vízum.

Zajistíme Vám letenku Praha - Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) - Praha s přestupem většinou v Paříži. 
 z letiště Pointe-a-Pitre do ubytování stojí 1 300 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

Guadeloupe, pláž, studenti o přestávce, ovocný trh

20 55 minut 1 týden + 15 nejvíce 2 - 9

20+10 55 minut 1 týden + 15 nejvíce 2 - 9

20+5 55 minut 1 týden + 15 nejvíce, 1 2 - 9

20 55 minut 1 - 12 týdnů 1 klient 2 - 9

22 610   43 260   7 140

40 320   78 320 12 900

41 450   80 480 13 290

90 350 178 830 ---

, do 25 minut chůze od školy, 50m od pláže, WiFi zdarma, veřejná prádelna poblíž, vratný 

depozit 345 EUR

jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna 14 670 2 100

dvoulůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, pro dvojice, cena za celý pokoj 15 570 2 200

v resortu Karabies Hotel, studio, do 25 minut chůze od školy, klimatizace, WiFi zdarma, veřejná 

prádelna poblíž, vratný depozit 345 EUR

jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna a kuchyň 16 480 2 350

jednolůžkový pokoj, terasa, bez stravy, vlastní koupelna a kuchyň 17 390 2 480

Na místě možnost dokoupit snídaně za 12,5 EUR. Přístup k bazénu zdarma. Uklid není zahrnut v ceně. Požada-

vek na úklid během pobytu se platí na místě za cca 35 EUR. 

má 20 lekcí francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

má 20 lekcí francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a 10 odpoledních 

lekcí se zaměřením na konverzaci, reálie apod.

kombinuje kurz General a 5 individ. lekcí týdně, jejichž náplň se řídí přáním studenta.

má 20 individuálních lekcí týdně, jejichž náplň se řídí přáním studenta.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň



Nevyučuje se: : 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8., 
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá: 
General: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.; ve vy-
soké sezóně výuka probíhá i odpoledne 14.15 
- 15.45; 16.00 - 17.30 hod. a pravidelně se střídá. 
Semi Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.; 
2 dny také 13.30 - 15.00 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; dále Po - Čt 
13.30 - 15.00 hod.; Út a Čt navíc 15.00 - 15.45 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Cena v Kč zahrnuje výuku, večírek na uvítanou, WiFi zdarma ve škole, závěrečný test a certifikát a pojištění proti úpadku.

 nabízí kurzy francouzštiny pro dospě-
lé již 52 let a je členem prestižní asociace CAPLS. 
INTACT spolupracuje s EC Montreal od r. 1996. 
Internet a WiFi jsou zdarma. Hostitelské rodiny po-
užívají jako první jazyk francouzštinu, ovládají ale 
také angličtinu.
EC Montreal vyučuje kurzy francouzštiny a  angličtiny 
v budově nákupního centra na nejrušnější montre-
alské ulici St. Catherine, blízko metra. Škola má 23 
tříd, klubovnu, terasu, kuchyňku. O patro níž je bo-
hatá nabídka rychlého občerstvení včetně Starbucks 
a v přízemí je nákupní středisko.
Škola přijímá studenty od 16 let, studenti mladší 18 
let můžou bydlet jen v hostitelské rodině a musí mít 
odvoz z letiště a zpět zajištěný školou. Pro vstup 
do Kanady potřebují notářsky ověřený souhlas ro-
dičů/zákonných zástupců s touto cestou a kopii a 
překlad rodného listu.

 je dvojjazyčné město - polovina obyvatel 
používá angličtinu, druhá polovina zase francouzšti-
nu, prakticky všichni ale ovládají oba jazyky! Mon-
treal má 3,6 milionu obyvatel, jeho centrum leží na 
ostrově na řece sv. Vavřince.

EC Montreal pořádá řadu workshopů, kulturních 
a sportovních akcí, které jsou zdarma, studenti si 
hradí jen dopravu a případné vstupné. Škola na-
bízí placené celodenní výlety, které stojí od 45 
do 150 CAD. Vedle toho EC Montreal organizu-
je i vícedenní víkendové výlety, které stojí od 145 
do 350 CAD (Quebec City, Toronto, Niagara, Ot-
tawa, New York).

1. Španělština .............................................. 31%
2. Portugalština ............................................. 22%
3. Korejština ................................................... 9%
4. Japonština .................................................. 9%

1.  Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 590 Kč, ubytovací poplatek stojí 1 990 Kč.
2. Učební materiály stojí 290 Kč týdně, maximálně 2 280 Kč.
3.  Sezónní příplatek ke všem kurzům od 12.6. do 8.9.2023, kratším jak 12 týdnů, je 380 Kč týdně.
4.  Speciální dieta v rodině stojí 860 Kč týdně. Příplatek v rodině pro studenty do18 let je 480 Kč týdně.
5.  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 je získat.

 z letiště v Montrealu do ubytování stojí 2 160 Kč, odvoz zpět je za
stejnou cenu. Odvozy pro studenty mladší 18 let jsou povinné! Běžné taxi stojí 40 - 50 CAD..

Budova školy, studenti během přestávky, při výuce a na výletě

Montreal

20 45 minut 2 týdny + 15, obvykle 14 3 - 9

24 45 minut 2 týdny + 15, obvykle 14 3 - 9

30 45 minut 2 týdny + 15, obvykle 14 3 - 9

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

má 24 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 15 studentů, odpolední lekce jsou 
zaměřené na konverzaci, výslovnost, poslech nebo přípravu na DELF.

---

DOPRAVA:

Počet lekcí týdně
Délka  

1 lekce
Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 

4 8

16 870 43 870 5 250

18 470 47 960 5 740

20 290 52 760 6 370

, do 60 minut MHD od školy, sdílená koupelna, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, bez stravy 4 370 760 5 040 860

jednolůžkový pokoj, polopenze 5 510 950 6 080 1 050

jednolůžkový pokoj, plná penze 6 080 1 050 6 750 1 140

, do 60 minut MHD od školy, vlastní koupelna, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, polopenze 7 320 1 240 7 980 1 330

jednolůžkový pokoj, plná penze 8 080 1 330 8 650 1 430

 od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, sdílená koupelna 
a kuchyně, WiFi zdarma, povlečení a ručníky poskytnuty, praní cca 5 CAD, fitness centrum, depozit 250 CAD

jednol.pokoj, bez stravy 8 460 1 430 9 310 1 520



Nevyučuje se:  11.1., 21.4., 1.5., 28.6. - 30.6., 

19.7., 14.8., 21.8., 28.9. - 29.9., 6.11.2023.

U svátků v dubnu, červnu, červenci a září je mož-

nost posunutí svátku o +/- 3 dny.

Ramadán začne večer 22.3. a skončí večer 

20.4.2023. Během ramadánu se vyučuje, ale služ-

by ve městě fungují až po západu slunce.

Výuka probíhá: Standard: 9.00 - 12.15 hod. Inten-

sive: stejně jako Standard a navíc 14.00 - 15.30 hod.

Individuální lekce si domluvíte přímo ve škole.

Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,

začíná se v úterý.

Data pro naprosté začátečníky: 9.1., 6.2., 6.3., 

3.4., 2.5., 5.6., 3.7., 17.7.,  31.7., 14.8., 4.9.,  2.10., 

6.11., 4.12.2023.

Rabat 

Maroko

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

učí francouzštinu v centru měs-

ta, cca 10 minut chůze od čtvrti Medina a 5 minut 

od třídy Mohameda V. Škola je moderně vybavena,  

z balkonu mají studenti nádherný výhled na krá-

lovský palác. Sprachcaffe Rabat má 3 třídy a je 

otevřena od 8.00 do 19.00 hod. Ve škole si můžete 

koupit drobné občerstvení.

Rabat má 1,7 milionu obyvatel, je to krásné historic-

ké královské město. Od roku 1912 je Rabat hlavním 

městem Maroka. Podle studie zadané v roce 2012 

španělskou vládou, mluví 98% Maročanů marockou 

arabštinou, 63%  mluví francouzsky, 43% berbersky 

a 10% španělsky. Kvalitní učitelé, celoroční teploty 

nad 20° Celsia a kvalitní infrastruktura jsou záru-

kou, že si kurz francouzštiny v Rabatu užijete.

1. Němčina ....................................................... 28%
2. Angličtina ...................................................... 12%
3. Italština.......................................................... 11%
4. Španělština ................................................... 6%

 ...................................................

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 550 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 990 Kč.
2.  Ke kurzům je možné zakoupit individuální lekce, jedna individuální lekce stojí 650 Kč.
3.  Noci navíc jsou v sezónách B a C vždy o cca 10% dražší!
4.  Učební materiály si můžete zakoupit nebo zapůjčit na místě.
5.  Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 810 Kč týdně.
6.  Občané ČR a SR nepotřebují pro pobyty do 90 dnů vízum.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Rabat či Casablanca - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
z letiště v Rabatu do ubytování stojí 1 300 Kč, z letiště Casablanca

2 590 Kč. Odvozy zpět na letiště stojí stejně.

Výlet na velbloudech, výuka a hradby Rabatu

Rabat

Sprachcaffe Rabat pořádá pro studenty francouz-

štiny mnoho aktivit. Můžete se dívat na filmy, hrát 

bowling, fotbal, navštívit exotické zahrady, komplex 

památek Chellah, Muzeum umění v Rabatu apod. 

Sprachcaffe Rabat pořádá barbecue na zadním 

dvoře školy, studenti chodí ochutnávat marocké spe-

ciality do místních restaurací.

O víkendech můžete vyrazit na celodenní výlety do 

dalších 3 královských měst: Fez, Marákeš a Meknes. 

Za návštěvu stojí určitě Casablanca, největší město 

a přístav v Maroku. Pro cestu do Maroka nepotře-

bujete vízum pro pobyt do 90 dnů.

20 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 1 - 9

30 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 1 - 9

20 45 minut 1 - 12 týdnů 1 klient 1 - 9

20 45 minut 1 týden + 4 nejvíce 1 - 9

6

13 430 26 850 3 980

17 160 33 920 5 160

38 790 76 480 ---

18 650 36 870 5 650

, do 50 minut chůze od školy, sdílená koupelna, úklid 1x týdně, vlastní ručníky, ložní prádlo poskytnuto,

WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, polopenze   4 970   5 220 5 720   990

 , cca 10 minut chůze od školy, vlastní koupelna, ručníky k dispozici, WiFi zdarma, praní ve veřejné prádelně

jednolůžkový pokoj, snídaně 20 640 20 890 21 380 4 130

 ve čtvrti Rijád, cca 35 minut MHD od školy, ručníky k dispozici, WiFi zdarma, praní ve veřejné prádelně

jednolůžkový pokoj, snídaně, vlastní koupelna   7 460   7 710 8 210 1 340

 1.1. - 25.3. a 29.10. - 23.12.;  26.3. - 17.6. a 3.9. - 28.10.;  18.6. - 2.9.2023.

má 20 lekcí výuky francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

má 30 lekcí výuky francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

má 20 individuálních lekcí francouzštiny týdně.

má 20 lekcí výuky francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 4 studentů.

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 7.4., 10.4., 18.5., 29.5.,  
1.8., 18.9., 25.12 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: 
Standard: 8.30 - 10.00; 10.30 - 12.00 hod.
Intensive a Combination: 8.30 - 10.00; 10.30 - 
12.00; 12.15 - 13.00 hod.
Premium: 8.30 - 10.00; 10.30 - 12.00; 12.15 - 
13.00; 13.15 - 14.00 hod 
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. 
Nepraví začátečníci: 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 
15.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10., 30.10., 
27.11.2023.

 

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

byla zalo-
žena r. 2003 a je to menší škola s pohodovou at-
mosférou. Škola nabízí pestrou paletu kurzů fran-
couzštiny. Nízký počet studentů ve třídách dokres-
luje „švýcarskou kvalitu“ školy. Škola sídlí na hlav-
ní ulici na promenádě vedoucí po nábřeží Ženev-
ského jezera. Blízko školy je vlaková i autobusová 
zastávka. Alpadia Montreux má 10 tříd, klubovnu, 
slunné terasy, knihovnu, kuchyňku s jídenou. WiFi 
je zdarma. Škola má kapacitu do 200 studentů. 

 má 30 000 obyvatel a je to perla Švý-
carské riviéry. Rozkládá se podél Ženevského jeze-
ra, na úpatí Alp a těší se ze středomořského klima-
tu. Nábřeží lemují palmy, na alpských svazích jsou 
terasové vinice Lavaux zapsané v UNESCO. Mon-
treux má bohatý kulturní život. V červenci v Mont-
reux probíhá slavný jazzový festival a v zimě zde 
turisté zažívají kouzelnou atmosféru vánočních trhů. 
Navštivte nedaleký hrad Chillon. Montreux si urči-
tě oblíbíte, stejně jako lord Byron, Charlie Chaplin, 
Freddie Mercury nebo David Bowie.

Alpadia Montreux organizuje pro své studenty řadu 
aktivit zdarma (procházky po městě, party a kino ve 
škole, volejbal, badminton) a řadu placených akti-
vit (minigolf, hrad Chillon...). Dále organizuje různé 
aktivity, a to např. barbecue, akvapark, bike tour, 
lezectví v Rochers de Naye, večery s fondue, ná-
vštěvy opery nebo výlety do Ženevy, Curychu, atd. 
Studenti hradí jízdné a vstupné. Cena aktivit a výle-
tů se pohybuje v rozmezí 9 - 270 CHF. 

1. Španělština ................................................ 30%
2. Angličtina ................................................... 20%
3. Portugalština .............................................. 5%
4. Japonština ................................................. 2%
5. Arabština ................................................... 1%

............................................... 

1.  Registrační poplatek je 2 380 Kč.  Jednorázový poplatek za úklid apartmánu a rezidence: 1 500 Kč. 
2. Příplatek ke kurzům v období 19.6. - 18.8.2023 je 960 Kč týdně.
 3. Příplatek 1 120 Kč týdně. u ubytování v období 18.6. - 19.8.2023.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Curych (Ženeva, Lyon) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
 z letiště Ženeva stojí 6 740 Kč, odvoz zpět stojí stejně. 

Vlak z letiště Curych s přestupem v Lausanne stojí cca 85 CHF, cesta trvá 3 hodiny.  Vlak z Lyonu s 
přestupem v Ženevě stojí 80 EUR.

Montreux a studenti při výuce

Montreux

20 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 2 - 9

25 45 minut 1 týden + 12 nejvíce 2 - 9

20+5 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, 1 2 - 9

25+5 45 minut 1 týden + 12 nejvíce, 8 2 - 9

22 400   41 950   6 040

28 590   54 750   8 170

63 950 123 730 19 650

39 420   76 390 11 730

, max. 40 minut MHD od školy, praní dle dohody s rodinou, vratný deposit 50 CHF

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma   6 740 1 700

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma   5 860 1 470

, od 16 let,  max. 20 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní 

koupelna, bez stravy, WiFi zdarma, pračka v objektu, vratný deposit 200 CHF
10 480 2 620

, od 18 let, max. 10 min. chůze od školy, pračka v objektu, vratný deposit 

200 CHF, WiFi zdarma, sdílená koupelna, bez stravy

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy, WiFi zdarma   7 490 1 870

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy, WiFi zdarma   5 860 1 470

má 20 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

má 25 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

má 20 lekcí ve skupině nejvíce 12 studentů a 5 individuálních lekcí týdně.

má 25 lekcí ve skupině nejvíce 12 studentů a a 5 lekcí týdně zaměřených na písem-

nou komunikaci ve skupině 8 studentů

---

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



---

Nevyučuje se: 18.5., 1.11.2023.

Výuka probíhá: 9.30 - 10.30; 11.00 - 12.15 hod. 

Začátky: 8.5., 21.8., 23.10.2023.

 

Cena French Course Only v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, závěrečný certifikát, 1 celodenní výlet, 7 odpoledních 
aktivit. 2 večerní aktivity. Cena kurzu 50+ French Homestay zahrnuje navíc odvoz z letiště nebo autobusového nádraží do rodiny, 
ubytování v rodině ve jednolůžkovém pokoji s polopenzí, a pojištění proti úpadku.

Kurzy francouzštiny pro seniory v Nice nabízí jedině 

škola . Škola je členem prestižní asociace 

EAQUALS, vznikla roku 1992, sídlí v centru Nice, 

v klidné ulici v nově opravené klimatizované budo-

vě ve stylu „belle époque“, jen 700 m od autobuso-

vého nádraží, 500 m od vlakového nádraží a 700 

m od krásných oblázkových pláží. Škola Alpha.b 

má 11 tříd, knihovnu, počítačovou učebnu a zahra-

du, kde studenti tráví přestávky.

 má 450 000 obyvatel a leží na jižním pobřeží 

Francie, je kulturní a turistické centrum francouzské 

Riviéry. Nice je proslulé čistými oblázkovými pláže-

mi a každý rok přivítá 4 miliony turistů z celého svě-

ta. Ve městě se nachází paláce a promenády, nej-

známější je Anglická promenáda. Z kulturních pa-

mátek zde najdete hrad, odkud je krásný výhled na 

osvětlené město a katedrálu. Nice má také krásnou 

operu a řadu muzeí (Henriho Matisse, Marca Cha-

galla, Muzeum naivního umění, asijského umění aj.).

První týden: V pondělí navštívíte Nice - staré město, 

jeho hlavní památky a zajímavá místa, v úterý Vás 

čeká ochutnávka provensálské kuchyně, vína a 

můžete si zahrát i petanque, ve středu navštívíte 

muzeum d‘Art Naif a ve čtvrtek návštěva Picassova 

muzea v Antibes a procházka městem. Páteční od-

poledne je volné. V sobotu Vás čeká celodenní výlet. 

Druhý týden: V pondělí Vás bude čekat návště-

va místní vyhlášené cukrárny a ochutnávka, v 

úterý večer návštěva divadla, ve středu bude-

te mít možnost vyzkoušet si petanque, ve čtvrtek 

pojedete na výlet do města Menton a ochutná-

te místní citrony a v pátek se rozloučíte s kurzem 

i s ostatními spolužáky v restauraci La langous-

te. Uvedený program je orientační, může se měnit 

v závislosti na počasí nebo zájmu studentů.

1. Němčina ................................................... 40%
2. Angličtina .................................................. 28%
3. Nizozemština ............................................ 5%

 ................................................Žádné nejsou.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha (Vídeň) - Nice - Praha (Vídeň) za nejnižší dostupnou cenu.
z letiště v Nice -

tay pro přílety/příjezdy o víkendu mezi 8 - 22 hod., jinak individuální. Odvoz zpět je individuální. Taxi 
stojí cca 50 EUR (1 cesta).

Vstup do budovy školy Alpha.b, místní hospůdka a studenti školy Alpha.b při aktivitách

Nice

15 45 minut 2 týdny 10 nejvíce 4 - 9

15 45 minut 2 týdny 10 nejvíce 4 - 9

41 200

24 620

, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, do 20 minut MHD od školy, WiFi zdarma, k praní 

můžete využít veřejnou prádelnu. Ubytování zahrnuto v ceně kurzu 50+ French. Noc navíc stojí 1 090 Kč.

Pro klienty nad 50 let, kteří chtějí studovat francouzštinu a poznat Nice a okolí.

trvá 2 týdny, má 15 lekcí obecné francouzštiny týdně ve třídě nejvíce 10 studentů, 

během 2 týdnů celkem sedm odpoledních aktivit, dvě večerní aktivity a jeden celo-

denní výlet pouze pro seniory v doprovodu učitele. Cena zahrnuje ubytování v hos-

titelské rodině, 1lůžkový pokoj s polopenzí, sdílená koupelna..

má 15 lekcí obecné francouzštiny týdně ve skupině nejvíce 10 klientů a výše uvedený 

program pro volný čas, cena kurzu nezahrnuje ubytování. 

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň 



Příjmení  Jméno    Titul Pohlaví

Datum narození Místo narození Národnost St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ

Mobil                                                                  E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného

Jste kuřák?             ano             ne Držíte dietu?            ano            ne Jestliže ano, jakou

Trpíte alergií?   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                   ne  

Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA - cena 42 Kč za den              ano            ne
Požadujete pojištění na storno - cena 85 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč              ano            ne
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč            ano            ne
Požadujete pojištění na storno - cena 127 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč             ano            ne
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč         ano            ne

Název školy                                                                                               Město                                    Země

Název kurzu                                                                                              Počet lekcí týdně                    Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)                     Konec (obvykle pátek)                                  Počet týdnů

Typ ubytování Typ pokoje Typ stravování

Začátek Konec Počet týdnů

(noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)

Zajistěte mi dopravu           ano                ne         Jestliže ano, tak                  autobusovou          leteckou

Dopravu si zajistím sám                   ano                 ne

Datum odjezdu na kurz Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu

Požaduji odvoz: Při příjezdu            ano    ne    Při odjezdu             ano   ne

Druh návazné dopravy                    autobus           odvoz organizovaný školou             jiný (uveďte)

Jméno/název plátce

Adresa včetně PSČ

Telefon e-mail  

IČ DIČ

Fakturu zašlete na e-mail   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).

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

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

POJIŠTĚNÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

DOPRAVA

PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)



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 č i víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána 
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

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.

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

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”.

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.

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.

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkámVysvětlivky k vyplňování přihlášky

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.

OSOBNÍ ÚDAJE

POJIŠTĚNÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

DOPRAVA

PLATBA



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 smlou-
vě 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 pří-
padě 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 odstou-
pit 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 svát-
ku 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 ta-
kových 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 Zákazní-
kem. Případná refundace letenek nebo jízdenek  se řídí 
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny od-
letů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o Zákazní-
kovi 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), vyúč-
tuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vyřízení víza  (viz hlava X.), letenky, jízden-
ky, 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 dů-
sledku nesprávných nebo neúplných údajů v přihlášce, 
při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stano-
vených lhůtách nebo pokud je účastník ze zájezdu vylou-
čen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo 
jiných obecně závazných právních předpisů, nebo po-
kud 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.

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 do-
hodnuta a stanovena INTACTem, vzniká účastníkovi zájez-
du právo na reklamaci. 
3. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník 
zájezdu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem re-
klamace, 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 pří-
padné 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 emai-
lovém oznámení  INTACTu, zaslat písemně doporuče-
ným 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 australské-
ho turistického víza). INTACT  nezaručuje udělení víza (to 
je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V pří-
padě 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 IN-
TACTu pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojiš-
těním na storno. Výše plnění a podmínky jsou uvedeny na 
www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi po-
jišťovací 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 před-
pisů 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 IN-
TACTu případné změny jména, příjmení, adresy, telefonní-
ho 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.

Platné od 20.11.2022Všeobecné podmínky



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 so-
ciálních 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 záko-
nů, 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 mar-
ketingové 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 ohle-
dem 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, mů-
žeme si od Vás vyžádat doplňující informace pro účely ověření Vaší identity.

Platné od 25.5.2018.GDPR - dodatek ke smlouvě


