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

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

Úvod

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

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

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

Na(e kancelá!e jsou na ulici Hornom$stská 357, Velké Mezi!í#í, první patro na(í budovy.

Rádi se s Vámi sejdeme i v Praze! Sch&zku si, prosím, domluvte na bezplatné lince 800 555 700
nebo b$%n"ch linkách 566 521 441, 566 521 442, 736 488 556. T"%íme se na Vás!

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

„DOP(EJTE SI ÚSP)CH!!!“®

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

CO JE INTACT?

P(EDNOSTI INTACTU

FILOZOFIE INTACTU:

NA*E ADRESA:

VÁ+ENÍ ZÁKAZNÍCI,

T,M INTACTU 2023

A KDE NÁS NAJDETE?



1. Polo!íte základní kámen své kariéry.

2. Získáte v"t#í sebed$v"ru. 

3. Poznáte jinou kulturu.

4. Najdete si nové p%átele z celého sv"ta.

5. Nové zá!itky Vás obohatí.

Neomezujte svoji dovolenou jen na pobyt na plá!i! 

Bu&te aktivní a pro!ijte n"co skute'n" zajímavého! 

Zdokonalte se v cizím jazyce, poznejte zajímavé 

lidi z celého sv"ta, poznejte kulturu nav#tívené 

zem"! Studium v zahrani'í Vám roz#í%í obzory 

a zlep#í vyhlídky na profesní r$st!

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

---

PRO$ SE U$IT CIZÍ JAZYKY V ZAHRANI$Í?

INVESTUJTE DO SVÉ BUDOUCNOSTI! ®

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



Co !íkají na"i zákazníci?

---

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

Ji!í Mádl, foto: Ji!í Mádl

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

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

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

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

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



V!t"ina "kol rozli"uje 6 a# 10 úrovní jazykov$ch 

znalostí.

Naprosté za%áte%níky p&ijímá jen málo "kol, do za-

hrani%í jezdí studenti obvykle proto, aby se v$razn! 

zdokonalili v poslechu a plynnosti ústního projevu.

Orientace v katalogu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

JAZYKOVÁ ÚROVE+ STUDENT,:

STUPNICE JAZYKOVÉ ÚROVN-:

JAK SE ORIENTOVAT V NA$EM KATALOGU?

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

JAK JE ORGANIZOVÁNA V/UKA?

JAK SE DOSTANETE DO CÍLOVÉ ZEM-?

KAPESNÉ

A CO VÍZUM?



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

Orientace na stránkách www.intact.cz

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

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

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

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

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

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

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

Skupinové kurzy

D!ti a mláde%

Dosp!lí

Mana%e"i

Senio"i

Kurzy „jako v bavlnce“

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

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

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

Eurozóna EUR 25,58 24,60 23,62

Kanada CAD 17,68 17,00 16,32

Nov* Zéland NZD 14,98 14,40 13,82

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

USA USD 22,88 22,00 21,12

Velká Británie GBP 29,12 28,00 26,88

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

Cestovní a zdravotní poji$t!ní poji$*ovny UNIQA platné pro cel# sv!t si m'%ete p"iobjednat 
za 42 K& na den. Poji$t!ní zahrnuje tyto slu%by:

Pln!ní max. v#$e pln!ní
Poji#t+ní lé%ebn*ch v*loh a asisten%ních slu(eb 7 000 000 K%

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

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

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

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

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

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

Náklady na vyslání opatrovníka 140 000 K%

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

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

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

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

Náklady vzniklé ztrátou cestovních doklad) 140 000 K%

Zachra!ovací náklady 2 800 000 K%

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

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

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

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

KDY A JAK SI M+,ETE KURZ OBJEDNAT:

JAK SI VYBRAT VHODNOU -KOLU?

VYSV.TLENÍ BAREVNÉHO KÓDU:

POJI-T.NÍ

CENY ZÁJEZD+



t !pan"lsko je kolébkou !pan"l!tiny. Zem" je 
poseta nádhern#mi m"sty, horami, plá$emi a je-
zery. Ve %pan"lsku si najde ka$d# klient místo 
podle své p&edstavy. Velkou v#hodou jsou p&ímé 
lety do &ady !pan"lsk#ch m"st (Madrid, Barcelo-
na, Valencie, Málaga). Nabízíme kurzy pro mlá-
de$ od 14 let s bohat#m programem v malém le-
tovisku Benalmádena a také  kurzy pro mláde$ ve 
v"ku 16 - 21 let v Barcelon" a Málaze. Dosp"lí si 
mohou vybrat z kurz' !pan"l!tiny ve m"stech jako 
je Alicante, Barcelona, Benalmádena, Cádiz, Gra-
nada, Madrid, Marbella, Málaga, Nerja, Sala-
manca, San Sebastian, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia. Vedle !kol na !pan"lské pevnin" 
nabízíme i kurzy !pan"l!tiny na Kanársk#ch ostro-
vech (Gran Canaria a Tenerife) a na Mallorce.
P&ije(te a p&esv"d)te se o krásách %pan"lska 
na vlastní o)i! Pokud jde o dal!í !pan"lsky mluví-
cí zem", rádi bychom Vás upozornili na Guate-
malu a Mexiko.
t Guatemala le$í ve St&ední Americe, ji$n" od 
Mexika. Antigua je nejkrásn"j!í m"sto St&ední Ame-
riky, je bezpe)né a má ú$asnou koloniální architek-
turu. B"hem svého kurzu !pan"l!tiny m'$ete nav!tí-
vit mayské památky jako je Tikal, vychutnat si nád-
herné jezero Atitlán a nav!tívit jezerní m"sto Flo-
res nebo indiánsk# trh v Chichicastenangu. Nikde 
jinde nedostanete tak levnou a p&itom kvalitní v#u-
ku !pan"l!tiny jako v Guatemale. V#uka je v$dy 
individuální, jedna lekce stojí cca 250 korun! *i-
votní náklady v Guatemale jsou velmi nízké. Poz-
nejte autentickou St&ední Ameriku!
t Mexiko je nejv"t!í stát St&ední Ameriky s veli-
ce )il#m turistick#m ruchem. P&ichystali jsme pro 
Vás kurzy v oblíbeném letovisku Playa del Car-
men. M'$ete nav!tívit ú$asné mayské chrámy a 
pyramidy v m"stech Coba, Túlum a hlavn" v Chi-
chen Itzá. P&esv"d)te se na vlastní o)i, $e Mayo-
vé v"d"li o astronomii a pohybu planet více ne$ 
kdokoli jin#. M"sta jsou bezpe)ná a místní lidé 
jsou velmi p&átel!tí a milí.
V na#í nabídce najdete kurzy #pan"l#tiny v 
dal#ích zemích St$ední a Latinské Ameriky. 
Nabízíme kurzy v Dominikánské republice (San-
to Domingo a Sosúa), Kolumbii (Bogotá, Medel-
lín a Cartagena de Indias), v Kostarice (San José, 
a Playa Jacó), na Kub" (Havana), Argentin" (Bue-
nos Aires), Uruguayi (Montevideo). Kurzy !pan"l-
!tiny v Latinské Americe jsou za velmi p&ijatelné 
ceny, za individuální lekce v Ekvádoru nebo v Gu-
atemale ur)it" zaplatíte mnohem mén", ne$ za individuální lekce v +eské republice. A kdy$ vyrazíte do 
Latinské Ameriky b"hem na!í zimy, m'$ete si navíc u$ít druhé léto! Prosím, plánujte svoji cestu do Latin-
ské Ameriky s p&edstihem, kdo v)as plánuje, letí levn"ji!

Ond$ej Zákouck%, Colegio Maravillas, kurz Te-
enager Course B: „Lekto&i se na nás sna$ili neustá-
le mluvit, nejen v hodin", ale i b"hem volna, ob"-
da, v#let'. Má rodina byla v pohod", velice milí a 
hodní man$elé, klasická !pan"lská jídla moc neva-
&ili, sma$ák s hranolkami jsem, p&iznávám, ne)ekal. 
Neustále n"jak# program a aktivity. V!e povinné, 
nebyl )as se nudit, co$ bylo skv"lé. Skv"lá spolu-
práce, m"l jsem u sebe kontakt, kdyby bylo pot&e-
ba - na!t"stí nebylo. Leti!t", odvoz do rodiny a pak 
zp"t na leti!t", celkov" m'j pobyt byl v#born" za&í-
zen. P&esto$e jsem let"l v 15 letech sám do Málagy 
v pozdních no)ních hodinách, ze strany agentury 
byl zájem i v tomto )ase v"d"t, zda jsem v!e na!el 
a jedu na ubytování. To m" mile p&ekvapilo. Ur)it" 
vyu$iji jejich slu$eb i p&í!tí rok, nebo, nemám abso-
lutn" co vytknout, v!e !lapalo, jak m"lo.“
Katka P., Espa&olé - International House Va-
lencie, kurz Intensive+Grammar: „Cel# pobyt 
jsem si moc u$ila. %kola byla velice p&íjemn#m zá-
zemím. Vyu)ující kladli velk# d'raz na konverzaci, 
díky které jsem se jednodu!e rozmluvila. %pan"l!ti-
na se mi tu opravdu vryla do srdí)ka.“
'aneta Hovorková, Sprachcaffe Málaga, kurz 
U20 Standard Family: „Studium v zahrani)í na 
100% doporu)uji. Byla jsem na 3 t#dny v Málaze a 
byla to pro m" nezapomenutelná zku!enost. Co se 
za&izování t#)e, domluva se !kolou i s Intactem byla 
vynikající bez sebemen!ích chyb. Na ubytování a 
stravu si také nem'$u st"$ovat. V!e bylo dokonalé. 
P&í!tí rok poletím ur)it" znova. D"kuji moc Intactu 
za tento skv"l# pobyt.“
Mgr. Jana Homolová, Malaca Instituto, Mála-
ga, kurz Intensive 24: „%kolu jsem si vybrala na 
základ" doporu)ení Intactu, které se ukázalo jako 
v#borné. Samotná v#uka probíhala v areálu !koly, 
kde jsem byla i ubytovaná a byla to nejlep!í volba! 
Hodiny byly dynamické, pozitivní, ve skupin" do 
10 lidí, co$ dávalo mo$nost stále mluvit a aktivn" 
se zapojovat. Celkov" Malaca Instituto p'sobí 
p&átelsk#m dojmem. Jedin" jsem litovala, $e jsem 
se rozhodla jenom na 2 t#dny. 
T"!ím se, $e se op"t vrátím, ale ji$ na del!í dobu. 
Do samotného centra vede p&íjemná p"!í zóna 
okolo mo&e, kde procházíte p&ístavem lodí. Pokud 
se chcete vydat na druhou stranu, kde je také p"!í 
zóna, procházíte okolo spousty bar' a restaurací. 
Vybere si ka$d#! Jak uvád"jí r'zní pr'vodci, Má-
laga je opravdu ideální v#chozí bod pro poznání 
Adalusie. Nav!tívila jsem proslulé “bílé vesni)ky”, 
ale i nedalekou Granadu, Marbellu… D"kuji Intactu 
za skv"lou spolupráci od prvého objednání kurzu 
a$ po navrácení zp"t do +ech.“
Karel C., Instituto Intecultural del Caribe So-
sua, Dominikánská republika, kurz Standard: 
„M"sí)ní kurz !pan"l!tiny jsem dostal od man$elky 
k narozeninám. Bylo pro mne p&íjemné, $e jsem si 
mohl dodate)n" vybrat termín, kter# mi vyhovoval. 
Kurz v Dominikánské republice byl ú$asn#. M"sto 
Sosúa je i na Karibik divoké, !kola je v!ak ú$asn" 
zasazená do zahrady. Pro mne jako za)áte)níka 
byly první t&i t#dny extrémn" slo$ité. P&ístup peda-
gog', p&íjemná atmosféra a prost&edí pochopitel-
n" pomáhalo. S dne!ním )asov#m odstupem mu-
sím &íct, $e to byly v#born" investované finance.“

!pan"l#tina

V"t#ina kurz( je ur)ena jak pro za)áte)níky, kte$í mají velmi omezenou slovní zásobu, tak 
pro tém"$ vysp"lé studenty, kte$í si cht"jí lépe osvojit nabyté znalosti #pan"l#tiny v kvalitních 
#kolách ve !pan"lsku a $ad" zemí Latinské Ameriky. Nabízíme nejen obecné kurzy, intenzivní 
kurzy, kurzy roz#í$ené o One to One lekce, Business kurzy, ale i kurzy pro u)itele a seniory. 
P$i studiu m(*ete vyu*ít #irokou nabídku sportovních a kulturních aktivit, poznávání historie 
zem", kde studujete, a celou $adu poznávacích v%let( do okolí. Nuda je slovo, na které po 
dobu studia #pan"l#tiny zapomenete!

!pan"lsko, Latinská Amerika

---

CO +ÍKAJÍ NA!I ZÁKAZNÍCI?!PAN,L!TINA JE Ú+EDNÍM JAZYKEM V 21 ZEMÍCH!
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Nevyu!uje se: 15.8.2023. Místo v!uky je v!let.

V"uka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.; 

odpoledne sportovní a kulturní aktivity.

Za!átky: Teenager Course A ka"dé pond#lí od 

12.6. do 24.7., kurz kon$í 28.7.2023; 

Teenager Course B ka"dé pond#lí od 31.7. do 

14.8., kurz kon$í 25.8.2023.

Cena v K$ zahrnuje v!uku, registraci, u$ební materiály, p%ístup na internet, ubytování, stravování, ned#lní odvoz z leti&t# v Málaze 
a zp#t (pro p%ílety 7.00 - 22.00 hod. a odlety 9.00 - 23.00 hod.), certifikát, uveden! program pro voln! $as a poji&t#ní proti úpadku .

t�QSP�EďUJ�B�NMÈEFä
PE����EP����MFUÀQBOďMÝUJOB

#FOBMNÈEFOB
4LWďMÈ�WâVLB�B�QSPHSBN�LSÈTOÏ�NBMÏ� MFUPWJTLP�QMÈäF�WâMFUZ� ��(SBOBEB�
4FWJMMB�$PSEPCB�B�3POEB����UâEOZ�WčFUOď�VCZUPWÈOÓ�B�PEWP[Ĝ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

$PMFHJP�.BSBWJMMBT je presti"ní &pan#lská st%ed-

ní &kola, která má vlastní jazykovou &kolu. Kurzy 

&pan#l&tiny pro dosp#lé probíhají celoro$n#, v lét# 

&kola po%ádá skv#lé kurzy &pan#l&tiny pro mláde". 

Colegio Maravillas organizuje kurzy ve vlastních 

prostorách. Colegio Maravillas vznikla roku 1976, 

má v!znamné akreditace (CEELE a Instituto Cervan-

tes). P%ístup k internetu je zdarma.

#FOBMNÈEFOB�je nevelké, pohodové a bezpe$né 

letovisko (cca 50 000 obyvatel), le"í v Andalusii, 

jen 18 km od Málagy a 8 km od leti&t# v Málaze. 

Benalmádena má nezam#nitelnou atmosféru. B!-

valá rybá%ská vesni$ka je nyní presti"ní letovisko 

a nabízí vy"ití pro v&echny v#kové kategorie. Mezi 

její atrakce pat%í zábavní park, vodní park, atrak-

tivní nákupní st%edisko, moderní sportovní st%edisko 

s golfov!m h%i&t#m a mnoho dal&ích. Benalmádena 

$eká jenom na Vás.

Colegio Maravillas organizuje pro své mladé stu-

denty 4 odpolední sportovní a kulturní aktivity t!dn# 

ve &kole nebo na plá"i: plavání, badminton, fotbal, 

basketbal, lekce sevillanas a salsy. Program také za-

hrnuje p'ldenní v!let do Málagy, Marbelly, Mijas 

nebo Nerjy. Studenti mají t%i ve$erní aktivity t!dn#: 

ma&karní ve$írek, bowling, kino nebo náv&t#va zá-

bavního parku. Zlat! h%eb programu je sobotní ce-

lodenní v!let. Podíváte se do m#st jako je Ronda, 

Granada, Cordoba nebo Sevilla, v&e je v cen#, v$et-

n# vstupného do muzeí a dal&ích objekt'. (pan#l-

sk! "ivotní rytmus se li&í od na&eho, ve$e%e za$ínají 

obvykle mezi 19.00 - 21.00 hod. Colegio Maravillas 

doporu$uje dát d#tem kapesné 100 - 120 EUR 

t!dn# na suven!ry, dárky a drobné ob$erstvení.

1. Ital&tina ....................................................... 26%
2. Angli$tina .................................................. 21%
3. Francouz&tina ............................................. 18%
4. N#m$ina ..................................................... 7%
5. (véd&tina ..................................................... 6% 
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................. ��

1.  Noc navíc stojí 910 K$. P%íplatek za speciální dietu je 390 K$ t!dn#.
2.  Poplatek ú$tovan! &kolou za vyzvednutí dít#te s asistencí letu&ky stojí 900 K$ za ob# cesty.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni"&í dostupnou cenu.
0EWP[� PSHBOJ[PWBOâ� ÝLPMPV z leti&t# v Málaze do Benalmádeny a zp#t (pro p%ílety v ned#li
mezi 7.00 - 22.00 hod. a odlety mezi 9.00 - 23.00 hod.) je [EBSNB. Odvoz z leti&t# mimo uvedené 
rozmezí stojí 1 300 K$ za jednu cestu.

ÀLPMB��$PMFHJP�.BSBWJMMBT�#FOBMNÈEFOB

Studenti &koly Colegio Maravillas p%i aktivitách a o p%estávce ve &kole

Benalmádena

5FFOBHFS�$PVSTF�"�# 15 60 minut 1 t!den + 15 nejvíce 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � � 4 5

5FFOBHFS�$PVSTF�" 18 380 ������ 49 960 ������ 79 980

5FFOBHFS�$PVSTF�#� 16 990 ������ 47 910 ������ ---

5FFOBHFS�$PVSTF�#�[BčÓOÈ�LBäEÏ�QPOEďMÓ�PE�������EP�����������B�KF�MFWOďKÝÓ��,VS[Z�LPOčÓ�����������

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

3PEJOB, do 20 minut ch'ze od &koly, dvoul'"kov! nebo t%íl'"kov! pokoj, plná penze (teplé ob#dy

ve &kolní jídeln#, o víkendu ob#dy v rodinách, na v!lety ob#dy v balí$ku), WiFi zdarma, praní 1x 

t!dn# zdarma.

910

Pro mláde" ve v#ku 13 - 17 let, která se chce u$it &pan#lsky v pohodovém letovisku. 
Kurzy Teenager Course A za$ínají ka"dé pond#lí od ������������������LPOčÓ����������. 
Kurzy Teenager Course B za$ínají ������������������B�LPOčÓ����������� 
Nápl) kurz' Teenager A a B je stejná, kurzy B jsou levn#j&í, srpen je ni"&í sezóna.

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



Nevyu!uje se: U!í se ka"d# v$ední den.
V"uka probíhá: 9.10 - 10.50; 11.20 - 13.00 hod. 
nebo 14.10 - 15.50; 16.20 - 18.00 hod.
Doba v#uky je závislá na konání aktivit, bu% dopo-
ledne nebo odpoledne.
Za!átky: Summer Course a Summer Getaway 
Family i Residence ka"dé pond&lí od 19.6. do 
14.8.2023. Kurzy kon!í 18.8.2023.

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

t�QSP�EďUJ�B�NMÈEFä�PE����EP����MFU
��������������������������������B�PE����EP����MFUÀQBOďMÝUJOB

7BMFODJF,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�QSP�NMÈEFä�OÈEIFSOÈ�7BMFODJF�CPIBUâ�QSPHSBN�SPEJOZ�
OFCP�SF[JEFODF�QīÓNâ�MFU�[�1SBIZ���UâEOZ�QPCZUV�WčFUOď�PEWP[Ĝ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

&41"ò0-&� �� *OUFSOBUJPOBM� )PVTF� 7BMFODJB�
vznikla v roce 2006, je !lenem International House, 
kvalitní mezinárodní sít& $kol, presti"ní asociace 
IALC a má akreditaci Instituto Cervantes.
Espa'ole - International House Valencia sídlí v krás-
né budov& v historickém centru. Blízko je park, ob-
chody, kavárny, stanice metra a zastávky autobu-
s(. Ve t)ídách jsou interaktivní tabule a klimatizace, 
knihovna, klubovna, automaty na nápoje a drobné 
ob!erstvení, WiFi zdarma. 
První den Vás do $koly doprovodí hostitelská rodi-
na nebo personál $koly, pokud bydlíte v rezidenci.
7BMFODJF� je krásné, dynamické, historické m&sto 
le"ící na Costa del Azahar - Pob)e"í pomeran!ové-
ho kv&tu. M&sto má cca 1 milion obyvatel a krom& 
v#vozu pomeran!( proslulo jako domov paelly. 
Do Valencie se z Prahy dostanete p)ím#m letem.
Ur!it& znáte ikonickou stavbu Valencie - futuristick# 
komplex budov M&sto um&ní a v&d od architekta 
Calatravy. Na 2 kilometry dlouh#ch valencijsk#ch 
plá"ích Malvarrosa a Las Arenas je krásn& vyh)átá 
voda.

Program pro voln# !as a aktivity po)ádané $kolou 
pomáhají student(m objevovat $pan&lskou kulturu 
a p)átelskou atmosféru Valencie. V cen& kurzu jsou 
celodenní sobotní v#lety (Peníscola, akvapark, Albu-
ferra, paintball, piknik v horách aj.). Kurz Summer 
Course zahrnuje aktivity od ned&le do pátku a kurz 
Summer Getaway má 3 odpol. aktivity a 3 ve!er-
ní t#dn& .Aktivity jsou bu% v dopoledních nebo od-
poledních hodinách, paella party, barbecue, lekce 
salsy, volejbal na plá"i, fotbal, kino, placht&ní, v#-
let na kole, aj. V ned&li mají studenti volno. V$ech-
ny akce a v#lety po)ádané $kolou jsou samoz)ej-
m& pod dozorem pracovník( $koly. Ve!e)e v rodi-
n& nebo v rezidenci je okolo 21.00 hod. Studenti 
musí b#t do 21.00 hod. v ubytování. 

1. Ital$tina .......................................................... 26%
2. N&m!ina ....................................................... 14%
3. Angli!tina ...................................................... 12%
4. Francouz$tina ............................................... 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................... ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan# $kolou je 1 260 K!.
2.  P)íplatek za odvozy studenta, kter# cestuje s asistencí letu$ky, je 1 300 K!.
3.  P)íplatek za speciální dietu je 650 K! t#dn&.

Rádi Vám zajistíme p)ím# let Praha - Valencie - Praha za nejni"$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t& do ubytování a zp&t poskytuje $kola [EBSNB!

ÀLPMB��&41"ò0-&���*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�7BMFODJB

Budova $koly, v#uka, v#let na lodi a exkurze do oceánografického muzea

Valencie

4VNNFS�$PVSTF�'BNJMZ 20 50 minut 1 - 9 t#dn( 12 nejvíce 2 - 9

4VNNFS�$PVSTF�3FTJEFODF 20 50 minut 1 - 9 t#dn( 12 nejvíce 2 - 9

4VNNFS�(FUBXBZ�'BNJMZ 20 50 minut 1 - 9 t#dn( 12 nejvíce 2 - 9

4VNNFS�(FUBXBZ�3FTJEFODF 20 50 minut 1 - 9 t#dn( 12 nejvíce 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 EBMÝÓ�UâEFO
4VNNFS�$PVSTF�'BNJMZ 33 660 49 620 65 570 16 300

4VNNFS�$PVSTF�3FTJEFODF 38 440 56 780 74 960 18 690

4VNNFS�(FUBXBZ�'BNJMZ 33 660 49 620 65 570 16 300

4VNNFS�(FUBXBZ�3FTJEFODF 42 640 62 570 81 650 20 270

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

���3PEJOB, max. 30 minut MHD od $koly, dvoul("kov# pokoj, plná penze (ob&d m("e b#t v balí!-

ku), ru!níky poskytnuty, WiFi zdarma, praní 1x t#dn& zdarma
1 170

���3F[JEFODF, (13 -16 let), 6 minut ch(ze od $koly, 2l("kov# - 4("kov# pokoj, sdílená koupelna, 

plná penze (ob&d v balí!ku), klubovna, jídelna, ru!níky poskytnuty, WiFi zdarma, praní za poplatek
1 300

���3F[JEFODF, (16 - 19 let), 12 minut ch(ze od $koly, 2l("kov#  pokoj, vlastní koupelna, plná penze 

(ob&d v balí!ku), klubovna, jídelna, ru!níky poskytnuty, WiFi zdarma, klimatizace, praní za poplatek
1 420

Pro mláde" ve v&ku 13 - 19 let, která se chce u!it $pan&lsky v jednom z nejkrásn&j$ích $pan&lsk#ch m&st. 

4VNNFS�$PVSTF�'BNJMZ má 20 lekcí $pan&l$tiny t#dn& ve skupin& nejvíce 12 student( s ubytová-
ním v hostitelské rodin&. Rodiny bydlí do 30 minut MHD od $koly.

4VNNFS�$��3FTJEFODF má 20 lekcí $pan&l$tiny t#dn& ve skupin& nejvíce 12 student( s ubytová-
ním v rezidenci. Rezidence je jen 6 minut ch(ze od $koly.

4VNNFS�(FUBXBZ
�'BNJMZ

má 20 lekcí $pan&l$tiny t#dn& ve skupin& nejvíce 12 student( s ubytová-
ním v hostitelské rodin&. Pro studenty 16 - 19 let.

4VNNFS�(FUBXBZ
�3FTJEFODF

má 20 lekcí $pan&l$tiny t#dn& ve skupin& nejvíce 12 student( s ubytová-
ním v rezidenci. Rezidence je jen 12 minut ch(ze od $koly. Pro studen-
ty 16 - 19 let.

---
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Nevyu!uje se: 15.8.2023.
V"uka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 
13.00 - 14.30 hod., v!uka m"#e b!t i odpoledne. 
Za!átky: Kurzy za$ínají ka#dé pond%lí od 3.7. do 
7.8.2023. Kurzy kon$í 18.8.2023.

Cena v K$ zahrnuje v!uku, registraci, u$ební materiály, uvedené ubytování a stravování, uveden! program, záv%re$n! certifikát a 
poji&t%ní proti úpadku.

t�QSP�NMÈEFä
PE����EP����MFUÀQBOďMÝUJOB

#BSDFMPOB#BSDFMPOB�ÝQBOďMÝUJOB�QSP�NMÈEFä���������MFU�BUSBLUJWOÓ�QSPHSBN�SF[JEFODF�
��UâEOZ�PE��������,č�WčFUOď�VCZUPWÈOÓ�B�QSPHSBNV�QSP�WPMOâ�čBT�

ÀQBOďMTLP

Sprachcaffe je jazyková &kola, která po'ádá 
jazykové kurzy pro d%ti a mláde# po celém sv%t%,  
celkem v 10 zemích. (koly Sprachcaffe jsou akre-
ditované, co# sv%d$í o kvalit% v!uky, a s po'ádá-
ním kurz" pro d%ti a mláde# mají bohaté zku&enosti.
4QSBDIDBGGF�#BSDFMPOB vznikla roku 2003 a síd-
lí v samém centru m%sta nedaleko od plá#e. (kola 
má 7 modern% vybaven!ch t'íd, které jsou klimati-
zované. iB%hem hlavní sezóny se v!uka koná p'í-
mo v rezidenci.
#BSDFMPOB je druhé nejv%t&í m%sto (pan%lska a zá-
rove) hlavní m%sto Katalánska. M%sto je proslave-
no svou originální architekturou, má n%kolik univer-
zit a pat'í mezi nejv!znamn%j&í m%sta (pan%lska.

Pro studenty &kol Sprachcaffe Barcelona je p'ipra-
ven zajímav! program pro voln! $as, kter! zahr-
nuje p'i dvout!denním kurzu 1 celodenní v!let a 2 
p"ldenní exkurze, p'i t'ít!denním kurzu 2 celoden-
ní v!lety a 3 p"ldenní exkurze. V Barcelon% celo-
denní v!lety sm%'ují nap'. do Tarragony nebo do 
Figueres, rodi&t% Salvadora Dalího. P"ldenní v!le-
ty jsou nap'íklad náv&t%vy slavné Gaudího kated-
rály Sagrada Familia nebo parku Parc Güell. Od-
poledne a ve$er $ekají na studenty r"zné sportov-
ní akce, ve$írky nebo kvízy. V ned%li, 1 - 2 odpo-
ledne a 1 - 2 ve$ery v t!dnu je volno.

1. N%m$ina ....................................................... 27%
2. Bulhar&tina ................................................... 21%
3. Pol&tina ......................................................... 11%
4.Francouz&tina............................................... 9%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................. ��

1.  Studenti si zakoupí jízdenku na MHD za cca 30 EUR t!dn%.
2. (kola si m"#e ú$tovat poplatek za speciální dietu dle typu diety.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona - Praha za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�[�MFUJÝUď Barcelona do ubytování a zp%t stojí 2 330 K$, pro p'ílety v ned%li mezi 9.00 - 19.00 
hod. a odvozy v sobotu mezi 09.00 - 19.00 hod. Odvoz v jin! den nebo $as stojí 4 660 K$. 

ÀLPMB��4QSBDIDBGGF�#BSDFMPOB

Studenti v Barcelon%, ve t'íd%, na v!let% a na plá#i

Barcelona

6���4UBOEBSE�3FTJEFODF 20 45 minut 2 t!dny + 15 nejvíce 3 - 8

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

3F[JEFODF, cca 5 min. ch"ze od plá#e, jednol"#kov! pokoj, vlastní koupelna, plná penze (ob%dy v balí$-

ku), vlastní ru$níky s sebou, WiFi zdarma, praní za p'íplatek 5 EUR, v!uka i stravování je p'ímo v rezidenci
3 110

---

Pro mláde#, která chce studovat &pan%l&tinu v krásném &pan%lském m%st%..

6���4UBOEBSE�
3FTJEFODF

má 20 lekcí v!uky obecné &pan%l&tiny t!dn% ve skupin% nejvíce 15 student". 

Studenti jsou ubytováni v rezidenci.

,VS[�UâEOZ � 3 � EBMÝÓ�UâEFO
6���4UBOEBSE�3FTJEFODF ������ 72 950 ������ 24 320
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Nevyu!uje se: 15.8.2023.

V"uka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 

13.00 - 14.30 hod., v!uka m"#e b!t i odpoledne. 

Za!átky: Kurzy za$ínají ka#dé pond%lí od 3.7. do 

14.8.2023. Kurzy kon$í 25.8.2023.

Cena v K$ zahrnuje v!uku, registraci, u$ební materiály, uvedené ubytování a stravování, uveden! program, záv%re$n! certifikát a 
poji&t%ní proti úpadku.

t�QSP�NMÈEFä
PE����EP����MFUÀQBOďMÝUJOB

.ÈMBHB.ÈMBHB�ÝQBOďMÝUJOB�QSP�NMÈEFä�PE���������MFU�QīÓNÏ�MFUZ�[�1SBIZ�CPIBUâ�
QSPHSBN�SPEJOB�SF[JEFODF���UâEOZ�PE��������,č�WčFUOď�VCZUPWÈOÓ�B�TUSBWZ�

ÀQBOďMTLP

4QSBDIDBGGF� je jazyková &kola, která po'ádá 

jazykové kurzy pro d%ti a mláde# po celém sv%t%,  

celkem v 10 zemích. (koly Sprachcaffe jsou akre-

ditované, co# sv%d$í o kvalit% v!uky, a s po'ádá-

ním kurz" pro d%ti a mláde# mají bohaté zku&enosti.

4QSBDIDBGGF�.ÈMBHB byla zalo#ena roku 1989

a sídlí ve dvou budovách jen 100 m od plá#e. (ko-

la má 13 t'íd, které jsou klimatizované, studovnu 

a knihovnu. Internet je zdarma.

.ÈMBHB je p'ístavní m%sto na jihu (pan%lska, 

druhé nejv%t&í m%sto v Andalusii. Málaga má  

p'íjemné podnebí a je oblíben!m turistick!m cen-

trem této oblasti. Narodili se zde nap'. malí' Pab-

lo Picasso nebo oblíben! herec Antonio Banderas. 

Pro studenty &koly Sprachcaffe Málaga je p'ipra-

ven zajímav! program pro voln! $as, kter! zahr-

nuje p'i dvout!denním kurzu 1 celodenní v!let a 2 

p"ldenní exkurze, p'i t'ít!denním kurzu 2 celodenní 

v!lety a 3 p"ldenní v!lety. Celodenní v!lety sm%'u-

jí nap'. do Granady nebo Cádizu a p"ldenní v!le-

ty jsou: náv&t%va Castillo de Gibralfaro, prohlídka 

Málagy nebo Picassova muzea. Odpoledne a ve-

$er $ekají na studenty r"zné sportovní akce, ve$ír-

ky nebo kvízy. V ned%li a 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 

ve$ery v t!dnu je volno.

1. N%m$ina ...................................................... 39%
2. Pol&tina ........................................................ 16%
3. Ital&tina ........................................................ 10%
4. Ma)ar&tina.................................................. 6%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................. 4%

1. (kola si m"#e ú$tovat poplatek za speciální dietu dle typu diety.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�[�MFUJÝUď Málaga do ubytování a zp%t na leti&t% stojí 2 330 K$, pro p'ílety v ned%li mezi 9.00 
- 19.00 hod. a odlety v sobotu mezi 09.00 - 19.00 hod.  Odvozy v jin! den nebo $as stojí 4 660 K$.

ÀLPMB��4QSBDIDBGGF�.ÈMBHB

Studenti &koly v klubovn%, p'i v!uce, recepce &koly, studenti na plá#i 

6���4UBOEBSE�'BNJMZ 20 45 minut 2 t!dny + 15 nejvíce 3 - 8

6���4UBOEBSE�3FTJEFODF 20 45 minut 2 t!dny + 15 nejvíce 3 - 8

6���*OUFOTJWF�'BNJMZ 30 45 minut 2 t!dny + 15 nejvíce 3 - 8

6���*OUFOTJWF�3FTJEFODF 30 45 minut 2 t!dny + 15 nejvíce 3 - 8

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

���3PEJOB, do 30 min. jízdy MHD od &koly, dvoul"#kov! pokoj, sdílená koupelna, plná penze (na 

v!lety ob%d v balí$ku), vlastní ru$níky s sebou, WiFi zdarma, praní 1x t!dn% zdarma
1 920

���3F[JEFODF, do 20 min. MHD od &koly, dvoul"#kov! a# $ty'l"#kov! pokoj, sdílená koupelna, plná 

penze (na v!lety ob%d v balí$ku), vlastní ru$níky s sebou, WiFi zdarma, praní za p'íplatek 4 EUR
2 540

---

Málaga

Pro mláde#, která chce studovat &pan%l&tinu v krásné Málaze.

6���4UBOEBSE má 20 lekcí v!uky obecné &pan%l&tiny t!dn% ve skupin% nejvíce 15 student". 

6���*OUFOTJWF má 30 lekcí v!uky obecné &pan%l&tiny t!dn% ve skupin% nejvíce 15 student".

Studenti jsou ubytováni v hostitelsk!ch rodinách (kurzy Family) nebo v rezidenci (kurzy Residence).

.ÈMBHB�
,VS[�UâEOZ � � 4 EBMÝÓ�UâEFO
6���4UBOEBSE�'BNJMZ ������ 57 380 ������ 18 990

6���4UBOEBSE�3FTJEFODF ������ 66 320 ������ 22 100

6���*OUFOTJWF�'BNJMZ ������ 60 970 ������ 20 150

6���*OUFOTJWF�3FTJEFODF ������ 69 970 ������ 23 320

1õ¶1-"5,:�
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Po$et lekcí 
t!dn%

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t!dnech

Po$et student" ve 
t'íd%

Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�
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t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

4BOUJBHP�EF�$PNQPTUFMB
4BOUJBHP�EF�$PNQPTUFMB�LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�OFKWÓDF����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�SPEJOZ�
B�BQBSUNÈOZ�8J'J�[EBSNB���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č���UâEOZ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��"DBEFNJB�*SJB�'MBWJB

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

1. Ital%tina ....................................................... 40%
2. Angli!tina .................................................... 38%
3. N$m!ina ................................................... 15%
4. &ín%tina ...................................................... 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" %kolou je 1 130 K!.
2.  P'íplatek za speciální dietu p'i ubytování v hostitelsk"ch rodinách nebo v rezidenci je 1 300 K! t"dn$.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Santiago de Compostela - Praha za nejni(%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t$ do ubytování stojí 780 K!, odvoz zp$t stojí stejn$.

V"uka, budova %koly, katedrála v Santiago de Compostela

Santiago de
Compostela

"DBEFNJB� *SJB� 'MBWJB� nabízí kurzy %pan$l%tiny

v Santiago de Compostela od roku 1994 a má 'adu 

akreditací (nap'. Instituto Cervantes). )kola sídlí v sa-

mém centru sv$toznámého poutního m$sta Santia-

go de Compostela, nedaleko vlakového nádra(í.

Academia Iria Flavia je malá p'átelská %kola, kte-

rou 'ídí její majitel. Maximální kapacita %koly je 90 

student#, má 6 t'íd, které jsou audiovizuáln$ vyba-

veny, po!íta!ovou místnost s 10 po!íta!i a WiFi 

zdarma.

4BOUJBHP� EF� $PNQPTUFMB je slavné poutní mís-

to, ale sou!asn$ je to velmi (ivé univerzitní m$s-

to, t'etina obyvatel je mlad%í 25 let. M$sto má 

cca 93 000 obyvatel a je hlavním m$stem provin-

cie Galicie. Galicie je úpln$ jiné )pan$lsko ne( 

jaké znáte ze St'edomo'í, Galicie je po'ád zelená 

a na pob'e(í je spousta krásn"ch rybá'sk"ch vesni-

!ek. Galicijská hudba a kultura má keltské ko'eny.

Academia Iria Flavia organizuje pro své studen-

ty ka(d" t"den 2 aktivity, v lét$ 4 aktivity (náv%t$-

vy muzeí, v"stav, památek, koncert#, kin, divadel, 

v"lety na plá(, do park#, do severního Portugalska, 

p$%í turistiku, ochutnávku %pan$lsk"ch jídel, vín atd.). 

N$které aktivity jsou zdarma, jiné jsou placené. Stu-

denti %koly Academia Iria Flavia hradí náklady na 

dopravu, vstupné a ob!erstvení. Santiago je skv$-

l"m v"chodiskem pro v"lety po Galicii. M#(ete si 

zajet do m$st La Coru*a, Vigo, Orense aj.

/FWZVčVKF�TF� 2.1. - 6.1., 6.4., 7.4., 1.5., 17.5.,  

25.7., 15.8., 12.10., 1.11., 6.12. - 8.12., 22.12. - 

31.12.2023. Individuální lekce budou nahrazeny.

7âVLB� QSPCÓIÈ� 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 

13.30 - 15.00 hod. nebo 16.00 - 20.00 hod.

;BčÈULZ� 9.1.*, 23.1., 6.2.*, 20.2., 6.3.*, 20.3., 

10.4.*, 24.4., 8.5.*, 22.5., 5.6.*, 19.6., 3.7.*, 

17.7., 31.7., 7.8.*, 21.8., 4.9.*, 18.9., 2.10.*, 

15.10., 6.11.*, 20.11., 11.12.2023*. Za!áte!níci 

za!ínají pouze v data ozna!ená hv$zdi!kou.

4UBOEBSE 20 45 minut 1 t"den + 10, obvykle 5 2 - 9

*OUFOTJWF��� 25 45 minut 1 t"den + 10, obvykle 5 2 - 9

*OUFOTJWF����� 25+5 45, 60 minut 1 t"den + 10, obvykle 5, 1 2 - 9

0OF�UP�0OF��� 20 60 minut 1 t"den + 1 klient 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ����� 12 570 ������ 24 350 ������ 3 990

*OUFOTJWF��� ������ 17 280 ������ 33 780 ������ 5 580

*OUFOTJWF����� ������ 28 980 ������ 55 990 ������� 9 140

0OF�UP�0OF��� ������ 47 130 ������ 92 360 ������� 15 390

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 30 minut ch#ze od %koly, WiFi zdarma, praní 1x t"dn$ zdarma

dvoul#(kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze, cena za osobu, jen pro dvojice 4 890   700

dvoul#(kov" pokoj, sdílená koupelna, plná penze, cena za osobu, jen pro dvojice 5 790   830

jednol#(kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze 5 790   830

jednol#(kov" pokoj, sdílená koupelna, plná penze 6 990 1 010

���4UVEFOUTLÈ�SF[JEFODF, od 18 let, 15 minut ch#ze od %koly, ru!níky a povle!ení poskytnuty, pra!ka v objektu

2l#(k. pokoj, polopenze, WiFi zdarma, sdíl. kuchyn$ a koupelna, cena za osobu, pro dvojice 5 260 750

jednol#(kov" pokoj, polopenze, WiFi zdarma, sdílená kuchyn$ a koupelna 6 890 980

���4EÓMFOâ�BQBSUNÈO, od 18 let, 30 minut ch#ze od %koly, kuchy*ka, pra!ka k dispozici, WiFi zdarma, povle!ení

a ru!níky poskytnuty, info o cenách na po(ádání

%WPVMĜäLPWÏ�QPLPKF�KTPV�WäEZ�QPV[F�QSP�EWPKJDF�DFTUVKÓDÓ�TQPMFčOď��
1PMPQFO[F�KF�TOÓEBOď�B�PCďE�

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 10 student#.

*OUFOTJWF��� má 25 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 10 student#.

*OUFOTJWF����� má 25 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 10 student# 

a 5 individuálních lekcí t"dn$. Individuální lekce trvají 60 minut.

0OF�UP�0OF��� má 20 lekcí individuální v"uky t"dn$. Individuální lekce trvají 60 minut.

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



Nevyu!uje se: 6.1., 28.2., 7.4., 8.6., 15.8.,12.10., 
8.12., 25.12.2023. - 1.1.2024
V"uka probíhá: General A: 9.30 - 10.20; 
10.25 - 11.15; 11.50 - 12.40; 12.45 - 13.35 hod.;
General B: navíc 8.30 - 9.20 a 13.45 - 14.35 hod.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
Za!átky: Ka!dé pond"lí, je-li v pond"lí svátek, za-
#íná se v úter$. 
Naprostí za#áte#níci mohou za#ít pouze: 2.1., 
16.1., 30.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 
1.5., 15.5., 29.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 
7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 6.11., 
20.11., 4.12., 18.12.2023.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

(SBOBEB(SBOBEB�OÈEIFSOÈ�čUWSě�"MCBJDÓO���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�SPEJOOÈ�ÝLPMB�QSP�OÈSPčOÏ 
NPUJWPWBOÏ�TUVEFOUZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��$BTUJMB�(SBOBEB

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

$BTUJMB�(SBOBEB vznikla roku 1988, má akreditaci 
CEELE a Instituto Cervantes. 'kolu (ídí její zakladatel 
pan Antonio Perales. 'kola má rodinnou atmosféru, 
ve t(íd" je nejvíce 6 student%.
Castila vyu#uje kurzy &pan"l&tiny v budov" v klasic-
kém andaluském stylu v malebné b$valé arabské 
#tvrti Albaicín. Castila má 7 modern" vybaven$ch 
t(íd, knihovnu s 1 000 knihami a 6 000 nahrávkami 
a videotéku s 300 filmy. Castila má WiFi zdarma, 
kavárnu a krásnou zahradu o rozloze 600 m2. 
'kola je otev(ená od 8.30 do 22.00 hod., funguje 
tak trochu jako kulturní centrum.
(SBOBEB je starobylé m"sto s 300 000 obyvateli,
z toho je 60 000 &pan"lsk$ch student%. Granada 
má díky student%m bohat$ kulturní a spole#ensk$ 
!ivot, ve m"st" probíhá skoro ka!d$ m"síc n"jak$ 
festival. Granada je ale hlavn" jedno z nejkrásn"j-
&ích m"st 'pan"lska. Palác Alhambra s nejkrásn"j&í 
muslimskou architekturou v Evrop" a úchvatn$mi 
zahradami Generalife si ur#it" zamilujete. 

Castila po(ádá pro své studenty placené v$lety, 
nap(. do Sevilly, Cordoby, Guadixu, Baeza, Úbeda, 
Cazoria apod. 'kola nabízí mnoho p(íle!itostí k trá-
vení volného #asu, promítání film%, hudební ve#ery 
a párty (Flamenco a Salsa), ochutnávky vína, ná-
v&t"vy v$stav, divadla #i koncert%.
Vyra!te s nov$mi kamarády do tapas bar% po-
povídat si a vychutnávat #ervené víno, zaje)te si 
na plá!e Nerja Frigiliana nebo ly!ovat na Sierra 
Nevadu. Vyra!te na karneval Cadiz bay #i na &pa-
n"lsk$ fotbal!

1. Angli#tina ................................................... 24%
2. *ín&tina .................................................... 12%
3. N"m#ina ................................................... 10%
4. Francouz&tina ............................................ 6%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ���1. P(íplatek za speciální dietu v hostitelské rodin" je 650 K# t$dn".

Rádi Vám zajistíme letenku do Málagy nebo Granady a zp"t za nejni!&í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t" v Granad" do ubytování stojí 850 K#, odvoz zp"t stojí stejn".
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t" v Málaze do ubytování v Granad" stojí 4 270 K#, odvoz zp"t 
stojí stejn".
Z leti&t" nebo autobusového nádra!í v Málaze jezdí pravideln$ autobus do Granady za cca 15 EUR.

Studenti na párty a vchod do &kolní zahrady

Granada

(FOFSBM�" 20 50 minut 1 - 7 t$dn% 6 nejvíce 1 - 9

(FOFSBM�# 30 50 minut 1 - 7 t$dn% 6 nejvíce 1 - 9

(FOFSBM�� 20+5 50 minut 1 - 7 t$dn% 6 nejvíce, 1 1 - 9

(FOFSBM��� 20+10 50 minut 1 - 7 t$dn% 6 nejvíce, 1 1 - 9

0OF�UP�0OF��� 20 50 minut 1 - 12 t$dn% 1 klient 1 - 9

0OF�UP�0OF��� 30 50 minut 1 - 12 t$dn% 1 klient 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � � EBMÝÓ�UâEFO
(FOFSBM�" 7 820 ������ 18 820 ��������   32 980   5 330

(FOFSBM�# 10 350 ������ 25 590 ��������   48 940   8 160

(FOFSBM�� 12 390 ������ 32 420 ��������   60 430   9 910

(FOFSBM��� 16 760 ������ 45 400 ��������   86 120 14 190

0OF�UP�0OF��� 17 590 ������ 52 210 �������� 103 340 17 220

0OF�UP�0OF��� 25 960 ������ 77 060 ������� 154 130 25 690

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 15 min. ch%ze od &koly, jednol%!kov$ pokoj, polopenze, sdílená kou-

pelna, WiFi zdarma, praní 1x t$dn" zdarma
7 410 1 040

���1PLPK�W�CZUď, od 18 let, do 15 min. ch%ze od &koly, 1 a více lo!nic, jednol%!-

kov$ pokoj, bez stravy, spole#ná koupelna a kuchyn", WiFi zdarma, pra#ka k dis-

pozici v byt"

4 170   750

���4UVEJP, garsonka, od 18 let, cca 15 minut ch%ze od &koly, jednol%!kov$ pokoj, 

bez stravy, vlastní koupelna a kuchy+ka, WiFi zdarma, pra#ka k dispozici
6 580 1 090

(FOFSBM�" má 20 lekcí obecné &pan"l&tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 6 student%.

(FOFSBM�# má 30 lekcí obecné &pan"l&tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 6 student%.

(FOFSBM������ má 20 lekcí obecné &pan"l&tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 6 student% a k tomu 
5 nebo 10 individuálních lekcí, které mají nápl+ podle p(ání a pot(eb studenta.

0OF�UP�0OF������ má 20 nebo 30 individuálních lekcí t$dn" s obsahem podle Va&eho p(ání.

---
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Nevyu!uje se: 20.2., 28.2., 7.4., 1.5., 15.8., 
12.10., 1.11., 6.12., 25.12. - 29.12.2023.
V"uka probíhá: 9.15 - 10.55; 11.20 - 13.00; 
13.30 - 15.10 hod. V!uka m"#e probíhat i v odpo-
ledních hodinách.
Za!átky: Ka#dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek,
za%íná se v úter! a pouze noví studenti budou 
v pond$lí psát test a budou mít orientaci.
Za%áte%níci pouze: 9.1., 6.2., 27.2., 13.3., 27.3.,  
10.4., 24.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 
24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 
27.11.2023
DELE Exam probíhá: 20.3. - 14.4. (zk. 14.4.) 
17.4. - 12.5. (zk. 12.5.), 18.9. - 13.10. (zk. 13.10.), 
23.10. - 17.11.2023 (zk. 18.11.2023). Ke zkou&ce 
DELE se musíte p'ihlásit nejpozd$ji 6 t!dn" p'ed 
za%átkem kurzu. Poplatek za zkou&ku je 150 - 210 
EUR dle jaz. úrovn$.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU�
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

$ÈEJ[
$ÈEJ[�LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�ÞäBTOÏ�NďTUP����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�OÈEIFSOÏ�QMÈäF�
MFWOÏ�VCZUPWÈOÓ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��$FOUSP�EF�-FOHVBT�F�*OUFSDBNCJP�$VMUVSBM�	$-*$


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

Kurzy &pan$l&tiny v Cádizu nabízí $-*$�$ÈEJ[ od 
roku 2010. (kola má akreditaci CEELE a Instituto 
Cervantes. Pat'í do sít$ International House a je 
%lenem presti#ních asociací IALC a EAQUALS.
(kola sídlí v moderní budov$ v nejlep&í %ásti Cádi-
zu v Bahia Blanca pouze n$kolik set metr" od plá#e 
a historického centra m$sta. Má 13 kvalitn$ vyba-
ven!ch t'íd, knihovnu, multimediální u%ebnu, tera-
su, WiFi zdarma. Budova &koly je klimatizovaná.
$ÈEJ[�je hlavní m$sto andaluské provincie Cádiz, 
na samém jihozápad$ (pan$lska. Cádiz má cca 
135 000 obyvatel (celá metropolitní oblast Cádizu 
má 630 000 obyvatel). M$sto le#í na pob'e#í Atlan-
tického oceánu, tak#e má p'íjemné klima i b$hem 
tepl!ch letních m$síc". Cádiz má nádherné dlouhé 
a &iroké pís%ité plá#e. Nejoblíben$j&í je Playa 
de la Caleta, kde se to%ily kubánské scény bondov-
ky Dnes neumírej. 
Cádiz zalo#ili p'ed 3 000 lety Féni%ané a je nej-
star&í souvisle osídlené m$sto v západní Evrop$. 
Nejkrásn$j&í památky jsou chrám Santa Cruz, hrad 
Santa Catalina a brána Puertas de Tierra. Cádiz 
není zaplaven! turisty, je autentick!.

CLIC Cádiz po'ádá pro studenty &pan$l&tiny pro-
cházky po m$st$, náv&t$vy místních pam$tihod-
ností, lekce &pan$lské historie a um$ní. Ka#dou so-
botu organizuje &kola placené celodenní v!lety 
do andalusk!ch m$st v okolí (Sevilla, Jerez, Tánger, 
El Puerto de Santa María apod.) nebo do Maroka.

1. N$m%ina .................................................... 24%
2. Angli%tina ................................................... 20%
3. Ital&tina ....................................................... 10%
4. Francouz&tina ............................................ 6%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ...............................................� ���

1.  U%ební materiály za úrove) (4 t!dny) stojí 700 K%.
2.  P'íplatek za ubyt. od 4.6. - 30.9.2023: rezidence 900 K% t!dn$, rodina 780 K%  a byt 510 K% t!dn$.
3.  Zku&ební poplatek za zkou&ku DELE je 150 - 210 EUR, podle jazykové úrovn$.
4.  P'íplatek za speciální dietu v hostitelsk!ch rodinách je 260 K% t!dn$.

Rádi Vám zajistíme letenku do Jerez de la Frontera nebo Madridu a zp$t za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV od 08.00 - 22.00 hod. [�MFUJÝUď�+FSF[ stojí 1 680 K%. Odvoz zp$t sto-
jí stejn$. Odvoz od 22.00 - 08.00 hod. stojí 2 200 K%. Z leti&t$ Jerez jezdí p'ím! vlak do Cádizu, stojí 
cca 15 EUR. 0EWP[�[�MFUJÝUď�.ÈMBHB�ÝLPMOÓN�BVUPCVTFN v ned$li od 11.6. do 13.8.2023 pro p'íle-
ty a odlety od 10.30 do 19.30 hod stojí 1 940 K% za jednu cestu. P'íplatek 500 K% za odvoz od 22.00 
do 08.00 hod. 0EWP[�UBYÓLFN�[�MFUJÝUď�.ÈMBHB do Cádizu stojí 6 480 K%, odvoz zp$t stojí stejn$.

Plaza San Juan de Dios a plá#

Cádiz

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t!den + 10, obvykle 6 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+5 50 minut 1 t!den + 10, obvykle 6 2 - 9

%&-&�&YBN 20+10 50 minut 2, 4 t!dny 10, obvykle 6 5 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 15 810 ������ 30 580 ������ 4 680

*OUFOTJWF��� ������ 19 780 ������ 38 240 ������ 5 830

%&-&�&YBN ������ --- ������ --- --- ---

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

���3PEJOB, do 25 min. ch"ze od &koly, praní 1x t!dn$

jednol"#kov! pokoj, sdílená koupelna, polopenze 5 440 1 010

jednol"#kov! pokoj, vlastní koupelna, plná penze 6 480 1 190

���1SPOÈKFN�QPLPKF�W�CZUď, od 18 let, jednol"#kov! pokoj, bez stravy, spole%ná 

kuchyn$ a koupelna, povle%ení a ru%níky poskytnuty, cca 25 minut ch"ze od &koly, 

pra%ka je k dispozici v byt$
3 760 700

���ÀLPMOÓ��3FTJEFODF�-B�0DB, od 18 let, cca 25 min. ch"ze od &koly, jednol"#kov! pokoj, bez 

stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyn$, kavárna a patio, WiFi zdarma, pra%ka v objektu
4 990 930

4F[ØOOÓ�QīÓQMBUFL�[B�VCZUPWÈOÓ������������������SF[JEFODF�����,č�UâEOď�SPEJOB�����,č�B�QSPOÈKFN�
QPLPKF�W�CZUď�����,č�UâEOď�

/PD�OBWÓD�WZTPLÈ�TF[ØOB�SPEJOB�������,č�QSPOÈKFN�QPLPKF�W�CZUď�����,č�SF[JEFODF�������,č�

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny t!dn$ ve skupin$ nejvíce 10 student".

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny ve skupin$ nejvíce 10 student" a 5 konver-

za%ních lekcí t!dn$.

%&-&�&YBN má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny ve skupin$ nejvíce 10 student" a 10 lekcí 

t!dn$ p'ípravy na zkou&ku DELE. Má pevn$ stanovená data.

---

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po%et lekcí 
t!dn$

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t!dnech

Po%et student" ve 
t'íd$

Jaz. úrove)  
1õ&)-&%�,63;ù�

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



Nevyu!uje se:  28.2., 6.4. - 7.4. (probíhá kultur-
ní workshop), 1.5., 15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12., 
8.12., 25.12. - 29.12.2023.
V"uka probíhá: Intensive 20: 9.15 - 10.55; 11.20 
- 13.00 hod. Intensive 25: 9.15 - 10.55; 11.20 - 
13.00; 13.30 - 14.20 nebo 14.20 - 15.10 hod. 
DELE Exam: 9.15 - 10.55; 11.20 - 13.00; 13.30 - 
15.10 hod. V lét! m"#e v$uka probíhat i v odpo-
ledních hodinách (13.30 - 17.10 hod.).
Za!átky: Ka#dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek,
za%íná se v úter$. Noví studenti budou v pond!lí 
psát test a budou mít orientaci.
Kurzy DELE Exam probíhají: 17.4. - 12.5. (zk. 
13.5.), 12.6. - 7.7. (zk. 7.7.), 23.10. - 17.11.2023 (zk. 
18.11.2023). Ke zkou&ce DELE se musíte p'ihlásit 
nejpozd!ji 6 t$dn" p'ed za%átkem kurzu.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU�
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

.ÈMBHB,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�.ÈMBHB�DFOUSVN�CVUJLPWÈ�ÝLPMB�čMFO�&"26"-4�B�$&&-&�
QīÓQSBWB�OB�%&-&�SF[JEFODF�SPEJOZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��$FOUSP�EF�-FOHVBT�F�*OUFSDBNCJP�$VMUVSBM�	$-*$


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

Kurzy &pan!l&tiny v Malaze nabízí &kola $-*$�
.ÈMBHB� od roku 2017. CLIC je &pi%ková &ko-
la, má akreditaci CEELE a Instituto Cervantes. Je 
%lenem presti#ních asociací International House, 
IALC a EAQUALS, které sdru#ují nejkvalitn!j&í ja-
zykové &koly.
CLIC sídlí v centru Málagy, 300  metr" od Plaza de 
la Constitución, v prvním poschodí krásné historické 
budovy. (kola má 8 t'íd a 14 balkon". M"#ete 
zdarma vyu#ívat knihovnu, klubovnu se satelitní TV, 
multimediální u%ebnu, WiFi je zdarma. 
.ÈMBHB le#í na jihov$chodním pob'e#í (pan!lska 
a má 550 000 obyvatel. Leti&t! Málaga je branou, 
kterou do Andalusie proudí ka#d$ rok miliony tu-
rist". Málaga je rodi&t!m Pabla Picassa a Antonia 
Banderase. M"#e se pochlubit krásn$mi plá#emi, 
katedrálou a arabsk$m hradem Alcazaba. Snadno 
se dostanete do m!st jako je Granada, Sevilla, 
Ronda, Córdoba.

CLIC Málaga po'ádá pro studenty &pan!l&tiny nap'. 
ve%írky, promítání film", náv&t!vy místních pam!ti-
hodností, lekce flamenca %i &pan!lské kuchyn! nebo 
lekce &pan!lské historie a um!ní.
Ka#dou sobotu organizuje &kola placené celodenní 
v$lety do andalusk$ch m!st v okolí (Granada, Cór-
doba, Cádiz, Ronda apod.).

1. N!m%ina ...................................................... 25%
2. Angli%tina .................................................... 18%
3. Holand&tina ................................................ 17%
4. Ital&tina ........................................................ 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................. ��

1. U%ební materiály za úrove) (4 t$dny) stojí 700 K%,  poplatek za zkou&ku DELE je cca 150 - 210 EUR.
2.  P'íplatek za speciální dietu v rodin! je 260 K% t$dn!. 
3. P'íplatek za ubytování od 4.6. - 30.9.2023: rezidence, rodina a byt 770 K% t$dn!

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Malaga - Praha za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�[�MFUJÝUď�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV v %asech 8.00 - 22.00 hod. stojí 1 450 K%, odvoz zp!t stojí 
stejn!. Od 22.00 do 08.00 hod. odvoz stojí 2 330 K%. Autobus z leti&t! v Málaze do centra m!sta sto-
jí cca 3 EUR, individuální taxi z leti&t! do ubytování Vás vyjde na cca 30 EUR.

Budova &koly a studenti ve &kole na recepci

Málaga

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t$den + 10, obvykle 6 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+5 50 minut 1 t$den + 10, obvykle 5 2 - 9

%&-&�&YBN 20+10 50 minut 2, 4 t$dny 10, obvykle 6 5 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 6 �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 15 810 ������ 30 580 ������ 4 680

*OUFOTJWF��� ������ 19 780 ������ 38 240 ������ 5 830

%&-&�&YBN ������ --- ������ --- --- ---

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

���3PEJOB, do 25 min. ch"ze od &koly, praní 1x t$dn!

jednol"#kov$ pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 220 1 140

jednol"#kov$ pokoj, vlastní koupelna, polopenze 7 380 1 140

���1SPOÈKFN�QPLPKF�W�CZUď, od 18 let, jednol"#kov$ pokoj, bez stravy, spole%ná 

kuchyn! a koupelna, povle%ení a ru%níky poskytnuty, cca 12 minut ch"ze od &koly, 

pra%ka je k dispozici v byt!
4 660   780

���3F[JEFODF�$-*$�, od 18 let, cca 10 min. ch"ze od &koly, jednol"#kov$ pokoj, bez stra-

vy, vlastní koupelna, sdílená kuchyn!, kavárna a patio, WiFi zdarma, pra%ka v objektu
6 350   960

4F[ØOOÓ�QīÓQM��[B�VCZUPWÈOÓ������������������SF[JEFODF�SPEJOB�B�QSPOÈKFN�QPLPKF�W�CZUď�����,č�UâEOď�

/PD�OBWÓD�WZTPLÈ�TF[ØOB�SPEJOB�������,č�QSPOÈKFN�QPLPKF�W�CZUď�����,č�SF[JEFODF�������,č�

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan!l&tiny t$dn! ve skupin! nejvíce 10 student".

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan!l&tiny ve skupin! nejvíce 10 student" a 5 konverza%ních 

lekcí t$dn!.

%&-&�&YBN má 20 lekcí obecné &pan!l&tiny ve skupin! nejvíce 10 student" a 10 lekcí t$dn! p'í-
pravy na zkou&ku DELE. Probíhá v pevn! stanoven$ch termínech.

---

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po%et lekcí 
t$dn!

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t$dnech

Po%et student" ve 
t'íd!

Jaz. úrove)  
1õ&)-&%�,63;ù�

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



Nevyu!uje se:  2.1., 6.1., 28.2., 6.4. - 7.4. (probíhá 
kulturní workshop), 26.4., 1.5., 8.6., 15.8., 12.10., 
1.11., 6.12., 8.12., 25.12. - 29.12.2023.
V"uka probíhá: Intensive 20: 9.15 - 10.55; 11.20 
- 13.00 hod. Intensive 25: 9.15 - 10.55; 11.20 - 
13.00; 13.30 - 14.20 nebo 14.20 - 15.10 hod. 
DELE Exam: 9.15 - 10.55; 11.20 - 13.00; 13.30 - 
15.10 hod. V lét! m"#e v$uka probíhat i v odpo-
ledních hodinách (13.30 - 17.10 hod.).
Za!átky: Ka#dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek,
za%íná se v úter$. Noví studenti budou v pond!lí 
psát test a budou mít orientaci.
Kurzy DELE Exam probíhají: 17.4. - 12.5. (zk. 
13.5.), 12.6. - 7.7. (zk. 7.7.), 23.10. - 17.11.2023 (zk. 
18.11.2023). Ke zkou&ce DELE se musíte p'ihlásit 
nejpozd!ji 6 t$dn" p'ed za%átkem kurzu.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU�
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

4FWJMMB,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�4FWJMMB�VOJLÈUOÓ�ÝLPMB�čMFO�&"26"-4�B�$&&-&�QīÓQSBWB�OB�
%&-&�SF[JEFODF�SPEJOZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��$FOUSP�EF�-FOHVBT�F�*OUFSDBNCJP�$VMUVSBM�	$-*$


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

Kurzy &pan!l&tiny v Seville nabízí &kola $-*$�od 
roku 1983. CLIC je &pi%ková &kola, má akreditaci 
CEELE a Instituto Cervantes. Je %lenem presti#ních 
asociací International House, IALC a EAQUALS, 
které sdru#ují nejkvalitn!j&í jazykové &koly.
CLIC sídlí v centru m!sta, v krásné typické anda-
luské budov!, má 25 t'íd rozmíst!n$ch kolem kla-
sického patia. M"#ete zdarma vyu#ívat knihovnu, 
spole%enskou místnost se satelitní TV, multimediální 
u%ebnu, WiFi je zdarma. (kola má bufet, knihovnu 
a prostorné, slunné terasy (600 m2). CLIC Sevilla 
pat'í mezi nejlépe vybavené &koly ve (pan!lsku!
4FWJMMB je hlavní m!sto Andalusie, má 700 000 
obyvatel a pat'í mezi nejkrásn!j&í &pan!lská m!sta.
Sevilla je velmi #ivé m!sto a je domovem tanc" 
flamenco a sevillanas. Hlavní památkou je katedrá-
la Giralda, jedna z nejv!t&ích gotick$ch katedrál ve 
(pan!lsku. Nejlep&í doba k náv&t!v! Sevilly je Sema-
na Santa, t$den p'ed Velikonocemi, kter$ obyvatelé  
Sevilly slaví cel$ t$den 24 hodin denn!.

CLIC Sevilla po'ádá pro studenty &pan!l&tiny nap'. 
ve%írky, promítání film", náv&t!vy místních pam!ti-
hodností, lekce flamenca %i &pan!lské kuchyn! nebo 
lekce &pan!lské historie a um!ní.
Ka#dou sobotu organizuje &kola placené celodenní 
v$lety do andalusk$ch m!st v okolí (Granada, Cór-
doba, Cádiz, Ronda apod.).

1. N!m%ina ..................................................... 25%
2. Angli%tina ................................................... 25%
3. Ital&tina ............................................ 10%
4. Nizozem&tina............................................ 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  U%ební materiály za úrove) (4 t$dny) stojí 700 K%. 
2. Poplatek za zkou&ku DELE je cca 150 - 210 EUR.
3. P'íplatek za speciální dietu v rodin! je 280 K% t$dn!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Sevilla (Madrid) - Praha za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t! v Seville v %asech 8.00 - 22.00 hod. stojí 1 450 K%, odvoz zp!t 
stojí stejn!. Od 22.00 do 08.00 hod. odvoz stojí 1 970 K%. Z leti&t! Madrid jede p'ím$ vlak na nádra#í 
Atocha, odtud rychlovlakem AVE do Sevilly, cesta trvá 2 a p"l hodiny a zpáte%ní lístek stojí cca 125 EUR.

Katedrála v Seville a studenti na &kolním dvo'e

Sevilla

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t$den + 10, obvykle 6 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+5 50 minut 1 t$den + 10, obvykle 5 2 - 9

%&-&�&YBN 20+10 50 minut 2, 4 t$dny 10, obvykle 6 5 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 15 810 ������ 30 580 ������ 4 680

*OUFOTJWF��� ������ 19 780 ������ 38 240 ������ 5 830

%&-&�&YBN ������ --- ������ --- --- ---

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

���3PEJOB, cca 20 min. ch"ze od &koly, WiFi zdarma, praní 1x t$dn!

jednol"#kov$ pokoj, sdílená koupelna, polopenze 5 330   990

jednol"#kov$ pokoj, vlastní koupelna, polopenze 6 470   990

���1SPOÈKFN�QPLPKF�W�CZUď, od 18 let, cca 20 minut ch"ze od &koly, jednol"#kov$
pokoj, bez stravy, spole%ná kuchyn! a koupelna, povle%ení a ru%níky k dispozici, WiFi 

zdarma, pra%ka je k dispozici v byt!
3 730   690

���3F[JEFODF�$-*$, od 18 let, cca 20 minut ch"ze od &koly, sdílená kuchyn!, povle%ení k dispozici, ru%níky s se-

bou, WiFi zdarma, pra%ka je k dispozici v rezidenci, vratn$ depozit 150 EUR

jednol"#kov$ pokoj, sdílená koupelna, bez stravy 5 330   990

jednol"#kov$ pokoj, vlastní koupelna, bez stravy 6 520 1 190

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan!l&tiny t$dn! ve skupin! nejvíce 10 student".

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan!l&tiny ve skupin! nejvíce 10 student" a 5 konverza%ních 

lekcí t$dn!.

%&-&�&YBN má 20 lekcí obecné &pan!l&tiny ve skupin! nejvíce 10 student" a 10 lekcí t$dn! p'í-
pravy na zkou&ku DELE. Probíhá v pevn! stanoven$ch termínech.

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



Nevyu!uje se: 2.1. - 6.1., 28.2., 7.4., 1.5., 15.8., 

12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25.12. - 31.12.2023.

V"uka probíhá: 9.00 - 9.55; 10.05 - 11.00; 11.30 

- 12.25; 12.35 - 13.30 hod.

Individuální lekce (1 denn! u kurzu Combination a 2 

denn! u kurzu Executive) v odpoledních hodinách. 

Individuální v"uka probíhá od 9.00 do 14.00 hod. 

nebo od 15.00 do 20.00 hod.

Za!átky: Ka#dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek, 

za$íná se v úter".

Naprostí za$áte$níci pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 

2.5., 5.6., 3.7., 17.7., 7.8., 21.8., 4.9., 2.10., 6.11., 

27.11., 11.12.2023.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

#FOBMNÈEFOB#FOBMNÈEFOB�NBMÏ�MFUPWJTLP�CMÓ[LP�.ÈMBHZ�ÝQJčLPWÈ�ÝLPMB�JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF�
SPEJOZ�BQBSUNÈOZ�SF[JEFODF���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č���UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��$PMFHJP�.BSBWJMMBT

Cena v K$ zahrnuje v"uku, registraci, u$ební materiály, uvítací balí$ek, záv!re$n" certifikát a poji%t!ní proti úpadku.

Colegio Maravillas po&ádá promítání film', p&ed-

ná%ky o %pan!lské kultu&e a historii. M'#ete  

nav%tívit místní muzea, restaurace, tapas bary nebo se 

zú$astnit lekcí flamenca (sevillanas) $i sangria party. 

M'#ete té# hrát golf, tenis, volejbal, badminton,  

vyzkou%et jízdu na koni nebo placht!ní. O víkendu 

%kola po&ádá v"lety do Sevilly, Rondy, Granady, 

Cordoby a dal%ích destinací. N!které aktivity jsou 

zdarma, v"lety se platí zvlá%( ve %kole.

1. Angli$tina .................................................... 13%
2. Francouz%tina ............................................. 12%
3. Holand%tina ................................................ 12%
4. N!m$ina ..................................................... 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................. ��

1.  V apartmánu a v rezidenci je poplatek za doru$ení klí$e 15 EUR pro p&íjezdy mimo pracovní dobu %koly. 
Pokud si objednáte odvoz z leti%t!, dostanete klí$e od zam!stnance, kter" Vás odveze.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni#%í dostupnou cenu.�0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�
ÝLPMPV�z leti%t! Málaga do ubytování stojí 1 170 K$. P&ím" vlak z leti%t! Málaga do Benalmádeny stojí 5 EUR.

Budova %koly Colegio Maravillas, plá# v Benalmáden!, studenti %koly p&i v"uce

Benalmádena

$PMFHJP� .BSBWJMMBT nabízí kurzy %pan!l%tiny ve 

)pan!lsku ji# od roku 1976. Zku%ení, kvalifikova-

ní u$itelé, akreditace CEELE a Instituto Cervantes 

a $lenství v asociacích ELITE a FEDELE sv!d$í o  

nev%edních kvalitách %koly Colegio Maravillas.

)kola sídlí v klimatizované budov!, jen 15 minut  

ch'ze od plá#e. Colegio Maravillas má 20 t&íd, 

knihovnu, multimediální u$ebnu s internetem zdar-

ma, klubovnu, kinosál a velkou terasu s barem. 

ÀLPMB�OBCÓ[Ó�MFUOÓ�LVS[Z�QSP�NMÈEFä�PE����EP�
���MFU�NĜäFUF�W[ÓU�EďUJ�T�TFCPV�
#FOBMNÈEFOB�je nevelké, av%ak známé letovisko 

(53 000 obyvatel)18 km ji#n! od Málagy. Nabízí 

vy#ití pro v%echny; najdete zde zábavní park, vod-

ní park, obchody, restaurace, kluby, diskotéky, gol-

fová h&i%t! apod. Z leti%t! Málaga jezdí p&ím" vlak 

do Benalmádeny, cesta trvá 10 minut a stojí 5 EUR.

*OUFOTJWF 20 55 minut 2 t"dny + 10 nejvíce 1 - 9

$PNCJOBUJPO 20+5 55 minut, 60 2 t"dny + 10 nejvíce, 1 1 - 9

&YFDVUJWF 20+10 55 minut, 60 2 t"dny + 10 nejvíce, 1 1 - 9

0OF�UP�0OF��� 20 60 minut 2 t"dny + 1 klient 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � � 5 � EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������� 14 160 ������ 20 890 ������ 3 850

$PNCJOBUJPO ������ 24 120 ������ 37 720 ������ 7 080

&YFDVUJWF ������ 34 290 ������ 53 810 ������ 10 250

0OF�UP�0OF��� ������ 44 990 ������ 74 590 ������ 14 920

���"QBSUNÈOZ, 20 minut ch'ze od %koly, 1 a více lo#nic, ob"vací pokoj, sdílená koupelna, vybavená kuchy*ka, 

WiFi zdarma, úklid jednou t"dn!, pra$ka k dispozici

typ pokoje/sezóna *��UâEFO OPD�OBWÓD **��UâEFO OPD�OBWÓD ***��UâEFO OPD�OBWÓD

jednol'#. pokoj, bez stravy 8 540 1 220 11 560 1 650 14 070 2 010

4F[ØOB�*����������������B���������������������TF[ØOB�**����������������B��������������������TF[POB�***�������������������

Pro dosp!lé studenty, kte&í cht!jí intenzivní kurzy %pan!l%tiny v kvalitní %kole v men%ím letovisku.  
Mimo léto je pr'm!rn" v!k 34 let.�ÀLPMB�UÏä�QPīÈEÈ�MFUOÓ�LVS[Z�QSP�EďUJ�PE����EP����MFU.
*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné %pan!l%tiny t"dn! ve skupin! nejvíce 10 student'.

$PNCJOBUJPO má 20 lekcí ve skupin! 10 student' a 5 individuálních lekcí t"dn!.

&YFDVUJWF má 20 lekcí ve skupin! 10 student' a 10 individuálních lekcí t"dn!.

0OF�UP�0OF��� má 20 individuálních lekcí t"dn!. Nápl* lekcí se &ídí dle p&ání klienta.

---

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�
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v t"dnech
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Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�

���ÀLPMOÓ�SF[JEFODF $POPST, 5 minut ch'ze od %koly, 4 a více lo#nic, ob"vací pokoj, sdílená koupelna, vybavená 

kuchy*ka, WiFi zdarma, úklid jednou t"dn!, pra$ka k dispozici

typ pokoje/sezóna *��UâEFO OPD�OBWÓD **��UâEFO OPD�OBWÓD

jednol'#kov" pokoj, bez stravy 3 770 540 5 280 750

4F[ØOB�*����������������B���������������������TF[ØOB�**���������������������

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

���3PEJOB, 20 minut ch'ze, sdíl. koupelna, WiFi zdarma, lo#ní prádlo a ru$níky poskytnuty, praní 1x t"dn! zdarma

typ pokoje/sezóna *��UâEFO OPD�OBWÓD **��UâEFO OPD�OBWÓD

jednol'#kov" pokoj, snídan! 5 680 810 6 030 860

jednol'#. pokoj, polopenze 6 360 910 6 710 960

4F[ØOB�*����������������B���������������������TF[ØOB�**���������������������

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



t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

.ÈMBHB.ÈMBHB�LWBMJUOÓ�SPEJOOÈ�ÝLPMB�CMÓ[LP�DFOUSB�B�QMÈäF�NBY����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�
BQBSUNÈOZ�B�SPEJOZ�CMÓ[LP�ÝLPMZ���UâEOZ�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��%&#-"

Cena v K! zahrnuje v"uku, registraci, u!ební materiály, okru#ní v"let po Málaze, záv$re!n" certifikát a poji%t$ní proti úpadku.

%&#-" nabízí kurzy %pan$l%tiny v Málaze od roku 
1979 a má vynikající pov$st. Je akreditována Insti-
tuto Cervantes a je !lenem asociací NACEM, EEA, 
FEDELE. &kola má precizn$ propracovanou metodi-
ku v"uky a vydává více jak 39 let vlastní u!ebnice.
%&#-" le#í v reziden!ní !tvrti Málagy, 10 minut ch'-
ze od plá#e a 15 minut od centra m$sta, má hezkou 
budovu s terasami, zahradou a krásn"m v"hledem 
na mo(e. &kola má 6 vybaven"ch t(íd, knihovnu, 
WiFi zdarma, 3 po!íta!e pro studenty a mal" bufet. 
&kola si v lét$ pronajímá dal%í t(ídy v blízké budov$.
.ÈMBHB le#í na jihov"chodním pob(e#í &pan$lska 
a má 550 000 obyvatel. Leti%t$ Málaga je branou, 
kterou do Andalusie proudí ka#d" rok miliony turist'. 
Málaga je rodi%t$m Pabla Picassa a Antonia Ban-
derase. M'#e se pochlubit úchvatnou katedrálou 
a arabsk"m hradem Alcazaba. Snadno se dosta-
nete do m$st jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

DEBLA po(ádá lekce flamenca, salsy a bacha-
ty, organizuje procházky po Málaze a náv%t$vy 
místních muzeí, v"lety po tapas barech, volejbal, 
ping pong a dal%í sporty. M'#ete si p(iplatit za lek-
ce hraní na kytaru nebo %pan$lské literatury. &ko-
la po(ádá i lekce va(ení, kde se m'#ete nau!it, jak 
p(ipravit po(ádné gazpacho, tortillu nebo paellu. 
V okolí Málagy je spousta skv$l"ch golfov"ch h(i%). 
Z v"let' %kola nabízí nap(. náv%t$vu Sevilly, Cordo-
by, Nerjy, Granady !i Ronda a Puerto Banus a mno-
ho dal%ích zajímav"ch míst. Cena placen"ch aktivit 
je 1 - 30 EUR a víkendov"ch v"let' 40 - 50 EUR. 

1. Dán%tina ........................................................ 25%
2. N$m!ina ....................................................... 20%
3. Angli!tina ...................................................... 8%
4. Pol%tina .......................................................... 7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ...................................................� ��

1.  P(íplatek za apartmán 28.5. - 30.9.2023 je 780 K! t"dn$, plná penze v rodin$, 600 K! t"dn$.
2.   Zkou%ka DELE stojí 126 - 210 EUR dle jazykové úrovn$.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni#%í dostupnou cenu. 
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t$ v Málaze do ubytování stojí 1 270 K!, odvoz zp$t stojí 1 110 K!, odvoz
z  leti%t$ a zp$t stojí 2 200 K!. Po 22.00 hod. jsou odvozy povinné pro v%echny, kdo bydlí v apartmá-
nu. Autobus z leti%t$ Málaga do centra stojí cca 3 EUR, b$#né taxi stojí 25 - 30 EUR.

Budova %koly, studenti p(i v"uce, Málaga a katedrála v Málaze

Málaga

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.1., 28.2., 7.4., 10.4., 1.5.,  
15.8., 21.8., 8.9., 12.10., 1.11., 8.12., 11.12., 
25.12.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ���Intensive 20:�9.00 - 10.30; 11.00 
- 12.00 a 12.10 - 13.00 hod.
Super Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.00
a 12.10 - 13.00; 13.10 - 14.00; 14.10 - 15.00 hod.
DELE: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.00 a 12.10 - 13.00; 
13.10 - 14.00 nebo 14.10 - 15.00 hod. 
;BčÈULZ� Ka#dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek,
za!íná se v úter".
Data  zkou%ky DELE: 17.2., 14.4., 12.5., 13.5.,  7.7., 
8.9., 13.10., 17.11., 18.11.2023. Zkou%ka probí-
há v Málaze a musí se objednat n$kolik t"dn' p(e-
dem (4 - 8 t"dn').

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t"den + 8 nejvíce, obvykle 6 2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF 30 50 minut 1 - 8 t"dn' 8 nejvíce, obvykle 6 2 - 9

%&-& 20+5 50 minut 2 - 4 t"dny 8 nejvíce, obvykle 6 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 14 620 ������ 24 980 ������ 3 930

4VQFS�*OUFOTJWF ������ 21 990 ������ 38 990 --- ---

%&-& ������ 19 920 ������ --- --- ---

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, max. 10 minut MHD od %koly, WiFi zdarma, praní 1x t"dn$ zdarma

dvoul'#kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 110 1 060

jednol'#kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 390 1 110

���"QBSUNÈO�TIBSFE, od 18 let, nejvíce 30 minut ch'ze od %koly, depozit 50 EUR, l'#koviny a ru!níky s sebou,

WiFi zdarma, pra!ka v objektu

dvoul'#kov" pokoj, sdílená koupelna a kuchyn$, bez stravy 4 530 800

jednol'#kov" pokoj, sdílená koupelna a kuchyn$, bez stravy 4 990 930

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 8 student'.

4VQFS�*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 8 student'.

%&-& má 20 lekcí obecné %pan$l%tiny a 5 lekcí zam$(en"ch na slo#ení zkou%ky DELE 
t"dn$ ve skupin$ nejvíce 8 student'.

---

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po!et lekcí 
t"dn$

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t"dnech

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

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



t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

(SBOBEB�4BMBNBODB�4FWJMMB
(SBOBEB� 4BMBNBODB� 4FWJMMB� WâCPSOÏ� ÝLPMZ� QSP� NMBEÏ� EPTQďMÏ� �� ���
TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

&OGPSFY je renomovaná !kola s 10 pobo"kami ve 
#pan$lsku a cca 20 pobo"kami v Latinské Ameri-
ce. Enforex za"al nabízet kurzy !pan$l!tiny ve #pa-
n$lsku v roce 1989, je "lenem asociací FEDELE, 
ALTO aj., má akreditaci CEELE a Instituto Cervantes.
&OGPSFY�(SBOBEB sídlí v centru m$sta, má 10 t%íd, 
klubovnu, po"íta"ovou místnost a WiFi.
(SBOBEB pat%í mezi nejkrásn$j!í !pan$lská m$sta, 
je plná student& a je levná. Alhambru musíte vid$t! 
Granada nele'í u mo%e, ale na plá' v Almu(ecaru 
se dostanete autobusem za cca 10 EUR.
&OGPSFY�4BMBNBODB sídlí jen 500 metr& od Plaza 
Mayor, má 30 t%íd, studovnu s po"íta"i, "ítárnu a WiFi.
4BMBNBODB�má 160 000 obyvatel, le'í dv$ hodi-
ny autobusem od Madridu. Salamanca je !pan$l-
sk) Oxford, místní univerzita byla zalo'ena roku 
1218 a má 36 000 student&! Na Salamance je 
ú'asné, 'e se v!ude dostanete p$!ky. Nádherné 
koleje a kostely a p%edev!ím Plaza Mayor d$lají ze 
Salamancy jedno z nejkrásn$j!ích m$st #pan$lska.
&OGPSFY�4FWJMMB�sídlí ve "tvrti Arenal, má 14 klima-
tizovan)ch t%íd, knihovnu, atrium a WiFi.
4FWJMMB má 700 000 obyvatel, nádherné historic-
ké centrum, královsk) palác Alcazar, katedrálu, v$' 
Giralda, ale také moderní architekturu. Sevilla je 
kolébkou flamenca a sevillanas. Pokud se zajímá-
te o !pan$lskou kulturu a historii, je*te do Sevilly!

ÀLPMB��&OGPSFY

Studenti v Seville a v Granad$

Salamanca

Granada

Sevilla

/FWZVčVKF� TF� 2.1., 6.1., 28.2. (Gr., Sev.), 6.4. 
(Sal., Sev.), 7.4., 24.4. (Sal.), 1.5., 26.5. (Gra.), 8.6. 
(Sev.,Gra.), 12.6. (Sal.), 15.8., 8.9. (Sal.), 12.10., 
1.11., 6.12., 8.12.,  25.12.2023.
Svátky p%ipadající na víkend se obvykle slaví v 
následujícím t)dnu. Krom$ státních svátk& a v)!e 
uveden)ch lokálních svátk&, m&'e mít ka'dé m$sto  
dal!í dny volna. Zame!kaná v)uka z d&vodu stát-
ního svátku se nenahrazuje. V p%ípad$ 2 státních 
svátk& b$hem jednoho t)dne se bu* nahrazuje 
v)uka jednoho z nich nebo se sni'uje cena. 
7âVLB� QSPCÓIÈ�� 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00; 
14.00 - 15.50 hod. Rozvrhy se mohou mírn$ li!it v 
závislosti na míst$ v)uky a obsazenosti !koly.
;BčÈULZ� Ka'dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek, 
za"íná se v úter).

*OUFOTJWF��� 20 55 minut 1 t)den + 8(12)*, obvykle 4 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+5 55 minut 1 t)den + 8(12)*, obvykle 4, od-
pol. 12

2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF��� 20+5+5 55 minut 1 t)den + 8(12)*, obvykle 4, od-
pol. 12,4

2 - 9

��0E�čFSWOB�EP�TSQOB�OFKWÓDF����TUVEFOUĜ�

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné !pan$l!tiny t)dn$ ve skupin$ nejvíce 8(12)* student&.

*OUFOTJWF��� kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi !pan$lské kultury t)dn$ (max. 12 student&).

4VQFS�*OUFOTJ-
WF���

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi !pan$lské kultury t)dn$ a 5 lekcemi se-

mi-individuálními lekcemi ve t%íd$ s nejvíce 4 studenty).

---

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

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

DFOB�UâEOď DFOB�UâEOď

���3PEJOB�(SBOBEB�4BMBNBODB, cca 30 minut MHD od !koly, sdíl. koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t)dn$ zdarma

dvoul&'kov) pokoj, polopenze 5 570 jednol&'kov) pokoj, polopenze 6 350

���3PEJOB�4FWJMMB, cca 30 minut jízdy MHD od !koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t)dn$ zdarma

dvoul&'kov) pokoj, polopenze 6 590 jednol&'kov) pokoj, polopenze 7 510

���4EÓMFOÏ�"QBSUNÈOZ�(SBOBEB�4BMBNBODB�4FWJMMB, od 18 let, 15 minut od !koly, sdílená koupelna, sdílená 

kuchy(ka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pra"ka je k dispozici v apartmánu

dvoul&'kov) pokoj, bez stravy 3 860 jednol&'kov) pokoj, bez stravy 6 450

���3F[JEFODF�(SBOBEB�4BMBNBODB, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodi"&), 15 minut ch&ze od !koly,

sdílená koupelna v'dy pro 2 studenty, sdílená kuchy(ka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pra"ka k dispozici

dvoul&'kov) pokoj, polopenze 6 730 jednol&'kov) pokoj, polopenze 8 160

���3F[JEFODF�4FWJMMB, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodi"&), 15 minut ch&ze od !koly, sdílená koupelna

v'dy pro 2 studenty, sdílená kuchy(ka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pra"ka k dispozici

dvoul&'kov) pokoj, polopenze 8 160 jednol&'kov) pokoj, polopenze 10 490

1īÓQMBUFL�[B�WMBTUOÓ�LPVQFMOV�V�WÝFDI�ESVIĜ�VCZUPWÈOÓ�KF�������,č�UâEOď�	W�SF[JEFODJ�(SBOBEB�KF�WMBTU-
OÓ�LPVQFMOB�V��-�QPLPKF�W�DFOď
��%WPVMĜäLPWÏ�QPLPKF�T�WMBTUOÓ�LPVQFMOPV�QPV[F�QSP�EWPKJDF��4QFDJÈMOÓ�
EJFUB�TUPKÓ�����,č�UâEOď��/PD�OBWÓD�SPEJOB�B�BQBSUNÈO�������,č�SF[JEFODF�������,č�

4F[POOÓ�QīÓQMBUFL�������,č�UâEOď�V�BQBSUNÈOĜ�W�4FWJMMF�W�PCEPCÓ������������������

1.  Registra"ní poplatek ú"tovan) !kolou je 860 K". Speciální dieta stojí 520 K" t)dn$.
2.  Sada u"ebních materiál& stojí 1 040 K" na jednu jazykovou úrove( - cca 4 t)dny studia.
3. Noc navíc ve v!ech !kolách: rodina a apartmán 1 300 K", rezidence 1 550 K". 

Zajistíme zpáte"ní letenku Praha - Madridu (Salamanca), Granada/Sevilla za nejni'!í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď�4FWJMMB�OFCP�(SBOBEB�do ubytování stojí 2 460 K", oba
odvozy stojí 4 920 K". Z leti!t$ Málaga jezdí pravideln) autobus do Granady za cca 14 EUR.
%PQSBWB�EP�4BMBNBOLZ� Odvoz organizovan) !kolou z leti!t$ Madrid na autobusové nádra'í Madrid, 
autobusová jízdenka Madrid - Salamanca, odvoz  z autobus. nádra'í Salamanca do ubytování 4 530 K". 
Odvoz zp$t stojí stejn$. Z leti!t$ v Madridu jezdí pravideln) autobus do Salamanky za cca 25 EUR.

1. Francouz!tina .............................................. 13%
2. Angli"tina .................................................... 11%
3. N$m"ina ..................................................... 7%
4. Portugal!tina ............................................... 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................. ��

Enforex po%ádá pro studenty !pan$l!tiny odpolední 
a ve"erní akce, náv!t$vy památek a kulturních udá-
lostí. Organizuje placené sobotní celodenní v)lety. 
V Enforexu se nebudete nudit!

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po"et lekcí 
t)dn$

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t)dnech

Po"et student& ve t%íd$ Jaz. úrove( 1õ&)-&%�,63;ù�

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 16 490 ������ 30 980 ������ 4 910

*OUFOTJWF��� ������ 18 770 ������ 35 650 ������ 5 690

4VQFS�*OUFOTJWF��� ������ 26 960 ������ 51 960 ������ 8 330

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



t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

#BSDFMPOB�.ÈMBHB
.BSCFMMB

#BSDFMPOB�.ÈMBHB�.BSCFMMB�BUSBLUJWOÓ� MFUPWJTLB�QSP�TUVEFOUZ�PE����MFU�
��	��
�TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

&OGPSFY je presti!ní "et#zec $kol $pan#l$tiny ve %pa-
n#lsku a Latinské Americe. P&sobí od roku 1989, je 
'lenem asociací FEDELE, ALTO aj. a má akreditaci 
CEELE a Instituto Cervantes.
&OGPSFY�#BSDFMPOB sídlí v centru, v moderní 4pa-
trové klimatizované budov#, blízko t"ídy Ramblas, 
má 3000 m2 plochy, 50 t"íd a terasy o celkové roz-
loze 1500 m2. %kola má prostornou knihovnu, 'ítár-
nu, po'íta'ovou u'ebnu a WiFi zdarma.
#BSDFMPOB je nej!iv#j$í m#sto %pan#lska s 3,5 mili-
ony obyvatel, má nádherné plá!e a ú!asné památ-
ky, nejen stavby od Antoni Gaudího.
&OGPSFY� .ÈMBHB je zbrusu nová $kola Enfore-
xu. Sídlí v nádherném paláci v centru Málagy, má 
18 prostorn(ch t"íd, knihovnu, studovnu, klubovnu. 
WiFi je zdarma.
.ÈMBHB má 550 000 obyvatel, le!í na jihov(-
chodním pob"e!í %pan#lska, v Andalusii. Málaga 
má krásné historické centrum a plá!e. Je to ideální 
místo pro jazykovou dovolenou a v(lety do anda-
lusk(ch m#st jako je Sevilla, Córdoba a Granada.
&OGPSFY�.BSCFMMB sídlí v moderní budov# jen 5 
minut od plá!e. %kola má 17 t"íd, ohromnou tera-
su, klubovnu, 'ítárnu. WiFi je zdarma.
.BSCFMMB je proslulé, nevelké, bezpe'né letovisko 
62 km ji!n# od Málagy. Má nádherné plá!e, slun-
ce svítí v Marbelle 320 dn& v roce!

ÀLPMB��&OGPSFY

Studenti na plá!i v Marbelle a studentka v Barcelon#

Marbella

Barcelona

Málaga

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.1., 28.2. (Mal., Mar.), 6.4. 
(Mal., Mar.), 7.4., 10.4. (Bar.), 1.5., 29.5. (Bar), 
12.6. (Mar.),  24.6. (Bar.), 15.8., 19.8. (Mal.), 8.9. 
(Mal.), 11.9. a 24.9. (Bar.), 12.10., 19.10. (Mar.), 
1.11., 6.12., 8.12., 25.12.2023.
Svátky p"ipadající na víkend se obvykle slaví v ná-
sledujícím t(dnu. Krom# státních a místních svátk& 
m&!e mít ka!dé m#sto dal$í dny volna.
Zame$kaná v(uka z d&vodu státního svátku se ne-
nahrazuje. Pokud jsou v t(dnu dva svátky, nahrazu-
je se v(uka jednoho z nich nebo se sni!uje cena.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00; 14.00 
- 15.50 hod. Rozvrhy se m&!ou li$it v závislosti na 
obazenosti $koly, v lét# m&!e b(t v(uka odpoled-
ne. ;BčÈULZ� Ka!dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za'íná se v úter(.

*OUFOTJWF��� 20 55 minut 1 t(den + 8* nejvíce, obvykle 4 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+5 55 minut 1 t(den + 8*, obvykle 7, odpol. 12 2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF��� 20+5+5 55 minut 1 t(den + 8*, obvykle 7, odpol. 12,4 2 - 9

�0E�čFSWOB�EP�TSQOB�OFKWÓDF����TUVEFOUĜ�

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné $pan#l$tiny t(dn# ve skupin# nejvíce 8* student&.

*OUFOTJWF��� kombinuje kurz Intensive s 5 lekcemi $pan#lské kultury t(dn# (max. 12 student&).

4VQFS�*OUFOTJWF��� kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi $pan#lské kultury t(dn# a 5 lekcemi se-

mi-individuálními lekcemi ve t"íd# s nejvíce 4 studenty.

---

Cena v K' zahrnuje v(uku, záv#re'n( certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 16 490 ������ 30 980 ������ 4 910

*OUFOTJWF��� ������ 18 770 ������ 35 650 ������ 5 690

4VQFS�*OUFOTJWF��� ������ 26 960 ������ 51 960 ������ 8 330

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

DFOB�UâEOď DFOB�UâEOď

���3PEJOB�#BSDFMPOB�.ÈMBHB�cca 30 minut jízdy MHD od $koly, WiFi a praní 1x t(dn# zdarma

dvoul&!kov( pokoj, polopenze 7 380 jednol&!kov( pokoj, polopenze 8 420

���3PEJOB�.BSCFMMB, cca 20 min. MHD od $koly, WiFi a praní 1x t(dn# zdarma

dvoul&!kov( pokoj, polopenze 6 590 jednol&!kov( pokoj, polopenze 7 510

���"QBSUNÈOZ�#BSDFMPOB�.ÈMBHB, od 18 let, cca 15 minut ch&ze od $koly, sdílená koupelna, sdílená kuchy)ka, 

vratn( depozit 150 EUR, pra'ka je k dispozici v apartmánu, WiFi zdarma

dvoul&!kov( pokoj, bez stravy 4 890 jednol&!kov( pokoj, bez stravy 7 490

��� "QBSUNÈOZ� .BSCFMMB, od 18 let, cca 15 minut ch&ze od $koly, sdílená koupelna, sdílená kuchy)ka,

vratn( depozit 150 EUR, pra'ka je k dispozici v apartmánu, WiFi zdarma

dvoul&!kov( pokoj, bez stravy 3 850 jednol&!kov( pokoj, bez stravy 6 440

���3F[JEFODF�#BSDFMPOB�.ÈMBHB, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodi'&), cca 15 minut ch&ze od $koly, 

sdílená koupelna, sdílená kuchy)ka, depozit 150 EUR, pra'ka je k dispozici v rezidenci, WiFi zdarma

dvoul&!kov( pokoj, snídan# 7 640 jednol&!kov( pokoj, snidan#   9 970

dvoul&!kov( pokoj, polopenze 8 680 jednol&!kov( pokoj, polopenze 10 890

7MBTUOÓ�LPVQFMOB�TUPKÓ�WäEZ�������,č�UâEOď�EWPVMĜäLPWÏ�QPLPKF�T�WMBTUOÓ�LPVQFMOPV�KFO�QSP�EWPKJDF���

4QFDJÈMOÓ�EJFUB�W�SPEJOÈDI�B�W�SF[JEFODÓDI�KF�[B�QīÓQMBUFL�����,č�UâEOď�

4F[ØOOÓ�QīÓQMBUFL�������,č�UâEOď�BQBSUNÈOZ�.BSCFMMB��������������������

1.  Registra'ní poplatek ú'tovan( $kolou je 860 K'. Speciální dieta stojí 520 K' t(dn#.
2.  Sada u'ebních materiál& stojí 1 040 K' na jednu jazykovou úrove) - cca 4 t(dny studia.
3. Noc navíc ve v$ech $kolách: rodina a apartmán 1 300 K', rezidence 1 550 K'. 

Rádi Vám zajistíme zpáte'ní letenku do Barcelony nebo Málagy (Marbella) za nejni!$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�NÓTUOÓDI�MFUJÝě�do ubytování v Barcelon#, Málaze a Marbelle stojí
2 460 K', oba odvozy stojí 4 920 K'. Místní taxi nebo v kombinaci s MHD Vás vyjde mnohem levn#ji. 1. Angli'tina ..................................................... 12%

2. N#m'ina ...................................................... 9%
3. Francouz$tina .............................................. 6%
4. Holand$tina ................................................. 4%
5. *ín$tina ........................................................ 3%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................. ��

Enforex po"ádá pro studenty $pan#l$tiny odpolední 
a ve'erní akce, náv$t#vy památek a kulturních udá-
lostí. Organizuje placené sobotní celodenní v(lety. 
S Enforexem se ur'it# nebudete nudit!

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po'et lekcí 
t(dn#

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t(dnech

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

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



Nevyu!uje se: 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 12.10., 1.11., 
8.12., 25.12. - 31.12.2023. V t!chto dnech je v"u-
ka nahrazena bezplatnou exkurzí.
V"uka probíhá: Intensive 20: 9.10 - 10.50; 11.20 
- 13.00 nebo 14.10 - 15.50; 16.20 - 18.00 hod. 
Individuální lekce probíhají dle domluvy.
Intensive+Spanish life: 9.10 - 10.50; 11.20 - 13.00; 
#pan!lsk" $ivot a kultura 8.00 - 9.05 hod. (Út - Pá) 
nebo 13.10 - 14.00 hod. (Po - Pá) nebo 14.10 - 
15.50; 16.20 - 18.00 hod; #pan!lsk" $ivot a kul-
tura 13.10 - 14.00 hod. nebo 18.10 - 19.00 hod.
Intensive+Grammar: 9.10 - 10.50; 11.20 - 13.00; 
gramatické dovednosti 8.00 - 9.05 hod. (Út - Pá) 
nebo 13.10 - 14.00 hod. (Po - Pá) nebo 14.10 - 
15.50; 16.20 - 18.00 hod; gramatické dovednosti 
13.10 - 14.00 hod. nebo 18.10 - 19.00 hod.
Intensive 30: 8.00 - 9.05 hod. (Út - Pá); 9.10 - 
10.50; 11.20 - 13.00; 13.10 - 14.00 hod.
Za!átky: Ka$dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek,
za%íná se v úter". Za%áte%níci pouze: 9.1., 23.1., 
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 2.5., 15.5.,  
29.5., 5.6., 19.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 
7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 
6.11., 20.11., 4.12.2023.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
�ÀQBOďMÝUJOB

7BMFODJF7BMFODJF� DFOUSVN� TLWďMÈ� WďUÝÓ� ÝLPMB� KFEOB� MFLDF� �� ��� NJOVU� OFKWÓDF 
����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��&41"ò0-&���*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�7BMFODJB

Cena v K% zahrnuje v"uku, první sadu u%ebních materiál&, záv!re%n" certifikát a poji#t!ní proti úpadku.

&TQBĖPMF���*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�7BMFODJB�vznikla 
v roce 2006 a je %lenem International House, kvalit-
ní mezinárodní sít! #kol. 'kola sídlí v nádherné his-
torické budov! v centru m!sta, obklopená památka-
mi a obchody. 'kola má 28 t(íd, studentskou kavár-
nu, st(e#ní terasu s lehátky a 2 terasy pro studenty.
7BMFODJF�je krásné, dynamické, historické m!sto le-
$ící na Costa del Azahar - Pob(e$í pomeran%ového 
kv!tu. M!sto má cca 1 milion obyvatel a krom! v"-
vozu pomeran%& proslulo jako domov paelly. Ur%i-
t! znáte futuristick" komplex budov M!sto um!ní a 
v!d od sv!toznámého architekta Calatravy. 
Odpoledne se m&$ete slunit na 2 kilometry dlou-
h"ch valencijsk"ch plá$ích Malvarrosa a Las Are-
nas. Ve Valencii se také konají slavné festivaly jako 
nap(. Fallas Festival v b(eznu, Fiber Fib (rockov" fes-
tival) v %ervenci a nebo La Tomatina na konci srp-
na. Teploty ve Valencii jsou celoro%n! p(íjemné, v 
lét! okolo 30 stup)& a v zim! mezi 15 - 20 stupni.

Espa)ole - International House nabízí spoustu akti-
vit pro voln" %as. Mezi nejoblíben!j#í pat(í procház-
ky po Valencii, ve%írek na uvítanou, piknik na plá$i, 
r&zné sportovní sout!$e, filmové ve%ery, Paella par-
ty a také víkendové exkurze. N!které aktivity jsou 
zahrnuty v cen!, jiné za mal" poplatek, program 
si zapí#ete a$ na míst!.

1. N!m%ina ..................................................... 27%
2. Angli%tina ................................................... 24%
3. Ital#tina ....................................................... 7%
4. Nizozem#tina ............................................. 7%
5. Japon#tina.................................................. 4%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�................................................ ��

1.  Registra%ní poplatek ú%tovan" #kolou je 1 260 K%, p(íplatek za speciální dietu je 650 K% t"dn!.
2.  1. sada u%ebních materiál& je v cen!, p(i postupu do vy##í úrovn! si koupíte dal#í na míst! za 25 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zp!t za nejni$#í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti#t! ve Valencii do ubytování stojí 1 940 K%, odvoz zp!t stojí stejn!.

Budova #koly, studenti na v"let!, v"uka, plá$

Valencie

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t"den + 10, obvykle 6 1 - 9

*OUFOTJWF�4QBOJTI�MJGF 20+5 50 minut 1 t"den + 10, obvykle 6 1 - 9

*OUFOTJWF�(SBNNBS 20+5 50 minut 1 t"den + 10, obvykle 6 1 - 9

*OUFOTJWF��� 20+5+5 50 minut 1 t"den + 10, obvykle 6 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 � 8 �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 15 830 ������ 30 970 41 290 ������ 4 300

*OUFOTJWF�4QBOJTI�MJGF ������ 18 840 ������ 36 910 49 210 ������ 5 160

*OUFOTJWF�(SBNNBS ������ 18 840 ������ 36 910 49 210 ������ 5 160

*OUFOTJWF��� ������ 21 860 ������ 42 810 56 990 ������ 6 150

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

��� 3PEJOB, max. 30 minut MHD, povle%ení a ru%níky poskytnuty, praní jednou t"dn! v cen!, WiFi zdarma

jednol&$kov" pokoj, sdílená koupelna, snídan! 5 570 1 110

jednol&$kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 220 1 240

jednol&$kov" pokoj, sdílená koupelna, plná penze 6 860 1 370

���3F[JEFODF�3FTJPMÏ�.FSDBEP, od 18 let, mimo termín 11.6. - 26.8.2023, 6 minut p!#ky od #koly, v budov! je jídel-

na, spole%enská místnost, terasa, povle%ení a ru%níky poskytnuty, praní za p(íplatek, WiFi zdarma, deposit 100 EUR

jednol&$kov" pokoj, sdílená koupelna, bez stravy 5 700 1 140

���3F[JEFODF�(SBO�7ÓB, od 18 let, 20 minut ch&ze od #koly, jednol&$kov" pokoj, 

bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyn!, povle%ení a ru%níky poskytnuty, praní 

za p(íplatek, WiFi zdarma, deposit 100 EUR

7 770 1 550

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné #pan!l#tiny t"dn! ve skupin! nejvíce 10 student&.

*OUFOTJWF�4QBOJTI�MJGF má 20 lekcí obecné #pan!l#tiny a 5 lekcí #pan!lského $ivota a kultury t"dn!.

*OUFOTJWF�(SBNNBS má 20 lekcí obecné #pan!l#tiny a 5 lekcí gramatiky t"dn!.

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné #pan!l#tiny, 5 lekcí #pan!lského $ivota a kultury a 5 
lekcí gramatiky t"dn!.

---
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Po%et lekcí 
t"dn!

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t"dnech

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

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



t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

#BSDFMPOB
#BSDFMPOB�ÝLPMB�W�DFOUSV�QSP�TUVEFOUZ�OBE����OFKWÓDF���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�LVS[Z�
T�%&-&�JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF�SPEJOZ�BQBSUNÈOZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

&YQBOJTI�#BSDFMPOB�sídlí v renovované budov! 
v centru m!sta, 2 minuty od známého Gaudího 
domu Casa Milá, 18 minut ch"ze od sv!toznámého 
chrámu Sagrada Familia. 
Expanish Barcelona má akreditaci Instituto Cervan-
tes, je #lenem asociace IALC. $kola se zam!%uje na 
studenty star&í 30 let, má 7 t%íd, klubovnu, po#íta-
#ovou u#ebnu, kavárnu, WiFi zdarma. Ve &kole si 
m"'ete koupit drobné ob#erstvení. 
#BSDFMPOB je hlavní m!sto Katalánska, má p%ibli'n! 
5,5 milionu obyvatel a je nejru&n!j&ím m!stem $pa-
n!lska. Barcelona není jen Gaudí a jeho Sagrada 
Familia, ale i dlouhé plá'e, skv!lé kavárny, obcho-
dy, parky a muzea. Za'ijte Barcelonu!

1. N!m#ina.................................................... 20%
2. Portugal&tina ............................................. 14%
3. Angli#tina ................................................ 8%
4. Francouz&tina ............................................ 8%
5. Ital&tina....................................................... 6%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................ ���

1.  P%íplatek za speciální dietu v hostitelské rodin! je 1 040 K# t(dn!. 
2. P%íplatek za vlastní koupelnu v apartmánu je 2 460 K# t(dn!.
3. Poplatek za u#ebnice je 25 EUR. Poplatek za zkou&ku DELE se pohybuje mezi 130 - 180 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona - Praha za nejni'&í dostupnou cenu.

0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t! v Barcelon! stojí 1 680 K#, oba odvozy stojí  3 120 K#. Taxi 

z leti&t! do centra Barcelony stojí cca 40 EUR.

ÀLPMB��&YQBOJTI�

Budova &koly, studenti ve &kole a na plá'i, m!sto Barcelona

/FWZVčVKF�TF� 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 15.8., 
11.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25. - 26.12.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 
Intensive 20+Combination 20+5: 9.30 - 11.00; 
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20 hod.
Intensive 30 a Combination 20+10: 9.30 - 11.00; 
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20; 14.30 - 15.20; 
15.30 - 16.20 hod.
DELE Preparation: 14.30 - 16.20 nebo 16.30 - 
18.20.
Data zkou&ek DELE: 17.2. (A2), 14.4. (A1, A2, 
B1, B2, C1), 12.5. a 13.5. (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2), 7.7. (A2, B1, B2, C1), 8.9. (A2), 13.12. (A2, 
B1, B2),17.11. a 18.11. (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 
Na zkou&ku je nutné se p%ihlásit 1-2 m!síce p%edem.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
;BčÈULZ�� Ka'dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek, 
za#íná se v úter(.

&YQBOJTI�#BSDFMPOB�nabízí student"m bohat( pro-
gram pro voln( #as nap%. uvítací aktivity pro za#le-
n!ní nov(ch student", studentské ve#e%e, pub quiz, 
kurz va%ení #i flamenca, nav&t!vy muzeí, procház-
ky po památkách Barcelony, fotbalov( zápas, aka-
demicky #i kulturn! zam!%ené aktivity apod. N!kte-
ré odpolední nebo ve#erní aktivity jsou zdarma. 
Mimo t!chto aktivit &kola také po%ádá v(lety nap%. 
k chrámu Sagrada Familia, do parku Guel, do klá&-
tera Monserrat #i na místní trhy.

---

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

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��
Rodiny jsou vzdáleny cca 35 min. MHD od &koly, praní 1x t(dn! a WiFi zdarma. 

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, jednol"'kov( pokoj, sdílená koupelna, polopenze 7 720 1 300

���3PEJOB�1SFNJVN, jednol"'kov( pokoj, vlastní koupelna, polopenze 8 940 1 500

���4UVEFOU�4IBSFE�"QBSUNFOU v!k do 39 let, max 35 min. MHD od &koly,    
jednol"'kov( pokoj, bez stravy, sdílená koupelna, pln! vybavená kuchyn!, WiFi 
zdarma

7 120 1 190

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t(den + 12 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF���� 30 50 minut 1 t(den + 12 nejvíce 1 - 9

$PNCJOBUJPO 20+5, +10 50  minut 1 t(den + 12 nejvíce, 1 1 - 9

%&-&�1SFQBSBUJPO 10 50 minut 1 t(den + 1 nejvíce 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � 4 6 EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF���   5 460 ������ 16 190 ������ 31 970   5 330

*OUFOTJWF���   7 360 ������ 21 860 ������ 43 260   7 210

$PNCJOBUJPO����� 11 170 ������ 33 160 ������ 65 640 10 940

$PNCJOBUJPO������ 15 740 ������ 46 250 ������ 91 430 15 240

%&-&�1SFQBSBUJPO 10 280 ������ 30 520 ������ 59 980   9 990

Pro studenty, kte%í mají zájem o intenzivní studium &pan!l&tiny v krásném kulturním m!st!.

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí &pan!l&tiny t(dn! ve skupin! 12, obvykle 5 student" (v lét! 8). 

*OUFOTJWF��� má 30 lekcí &pan!l&tiny t(dn! ve skupin! 12, obvykle 5 student" (v lét! 8).

$PNCJOBUJPO kombinuje kurz Intensive 20 s 5 nebo 10 individuálními lekcemi t(dn!.

%&-&�1SFQBSB-

UJPO
má 10 individuálních lekcí &pan!l&tiny t(dn!. Lekce jsou zam!%ené na p%ípra-
vu  zkou&ky DELE.
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Po#et lekcí t(dn!
Délka  

1 lekce
Délka kurzu  
v t(dnech

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

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

Barcelona



Nevyu!uje se: 6.1., 21.2., 6.4., 7.4., 1.5.,  
30.5., 15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12. 
a 25.12.2023. Zame!kaná v"uka se nahrazuje ve 
stejném t"dnu.
V"uka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.00; 12.10 
- 13.00 hod. (navíc 12.50 - 14.00 hod. pokud se 
nahrazuje v"uka za den volna); individuální v"uka 
mezi 9.00 - 13.00 hod.
Za!átky: Ka#dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek,
za%íná se v úter". 
Za%áte%níci: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6., 3.7., 
7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.2023.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

-BT�1BMNBT�	PTUSPW�(SBO�$BOBSJB

-BT�1BMNBT�EF�(SBO�$BOBSJB�ÝQBOďMÝUJOB�J�QSP�[BčÈUFčOÓLZ�LSÈTOÏ�QMÈäF 
SF[JEFODF�CMÓ[LP�ÝLPMZ���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

,BOÈSTLÏ�PTUSPWZ

ÀLPMB��(SBO�$BOBSJB�4DIPPM�PG�-BOHVBHFT

Cena v K% zahrnuje v"uku, registraci a poji!t$ní proti úpadku.

(SBO�$BOBSJB�4DIPPM�PG�-BOHVBHFT�nabízí kur-
zy !pan$l!tiny na Gran Canaria od roku1964, má 
akreditaci CEELE a py!ní se kvalitními lektory.
Gran Canaria School of Languages má 3 budovy, 
které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti, do 
10 minut ch&ze. 'kola je od plá#e Canteras Beach 
cca 50 metr&. 'kola o 2 patrech má 7 t(íd s maxi-
mální kapacitou 70 student&. Mimo v"uku m&#ete 
relaxovat v patiu nebo vyu#ívat po%íta%ovou u%eb-
nu. Ve druhém pat(e sídlí knihovna a v$t!ina t(íd.
(SBO�$BOBSJB�je t(etí nejv$t!í z Kanársk"ch ostro-
v&, #ije zde 800 000 obyvatel. Ostrov je sope%né-
ho p&vodu a na jihu se nacházejí píse%né duny - Du-
nas de Maspalomas.
-BT�1BMNBT�EF�(SBO�$BOBSJB je nejv$t!í a hlavní 
m$sto Kanársk"ch ostrov&, má cca 380 000 oby-
vatel. P(ivítají Vás krásné píse%né plá#e, které jsou 
vzdálené pouh"ch 200 km od Afriky. Kanárské 
ostrovy nejsou jen sluní%ko a plá#e, ale také festi-
valy, galerie, muzea, památky a nádherná krajina. 
Kanárské ostrovy %ekají na Vás!

Gran Canaria School of Languages organizuje 
pro studenty jednou t"dn$ exkurzi (Agaete, Puerto 
de las Nieves, Valsequillo, Moya, Valleseco atd.), 
náv!t$vy galerií, divadel, restaurací atd. Dále pro 
Vás !kola ochotn$ zajistí kurzy potáp$ní, surfování 
%i outdoorové aktivity. 

1. N$m%ina .................................................... 30%
2. Ital!tina ....................................................... 8%
3. Nizozem!tina.......................................... 4%
4. Angli%tina ................................................... 3%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................� ��

1.  U%ební materiály Vám budou zap&j%eny za 30 EUR. Cvi%ebnice stojí 10 EUR  a certifikát 5 EUR, platí se ve !kole.
2.  Poplatek za praní je 10 EUR za nejvíce 5 kg prádla. Povinn" poplatek za úklid je 20 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Las Palmas - Praha za nejni#!í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti!t$ Las Palmas do ubytování stojí 1 420 K%, ob$ cesty stojí 2 070 K%.
Z leti!t$ Las Palmas jezdí autobus %. 60 ka#d"ch 30 minut za cca 3 EUR, taxi stojí cca 40 EUR.

Plá#, Plus Residence a studenti na v"let$

Las Palmas de Gran 
Canaria

,VS[�UâEOZ � � 4 6 ��
4UBOEBSE ����� 13 100 ������ 25 930 ��������
4UBOEBSE�1SJWBUF ������ 34 990 ������ 64 350 �������

4FNJ�1SJWBUF��� ������ 39 290 ������ 76 980 ---

1SJWBUF����". ������ 30 460 ������ 59 670 ---

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné !pan$l!tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 12 student&.

4UBOEBSE�1SJWBUF má 20 lekcí obecné !pan$l!tiny a 10 individuálních lekcí t"dn$.

4FNJ�1SJWBUF��� má 10 lekcí obecné !pan$l!tiny t"dn$ pro 2 studenty cestující spole%n$.

1SJWBUF����". má 10 dopoledních individuálních lekcí obecné !pan. t"dn$, jejich# nápl) si ur%íte sami.

---

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

4UBOEBSE 20 50 minut 1 - 12 t"dn& 12 nejvíce 3 - 8

4UBOEBSE�1SJWBUF 20+10 50 minut 1 - 12 t"dn& 12 nejvíce, 1 3 - 8

4FNJ�1SJWBUF��� 10 50 minut 1 - 6 t"dn& 2 klienti 3 - 9

1SJWBUF����". 10 50 minut 1 - 6 t"dn& 1 klient 3 - 9

Po%et lekcí t"dn$
Délka  

1 lekce
Délka kurzu  
v t"dnech

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

0E�OFEďMF�	TPCPUZ
�EP�OFEď-

MF�	TPCPUZ
�
DFOB�UâEOď�[B���

UâEFO�QPCZUV
DFOB�UâEOď�[B���

UâEOZ�QPCZUV
DFOB�UâEOď�[B���B�
WÓDF�UâEOĜ�QPCZUV

OPD
OBWÓD

���3F[JEFODF�1MVT�3FTJEFODF, 4 min. ch&ze od !koly, 50 m od plá#e, sdílená kuchy)ka jen s mikrovlnkou, vlast-

ní koupelna, WiFi zdarma, TV na pokoji, praní za cca 10 EUR

2L pokoj, bez stravy, cena za 

cel" pokoj pro 1 nebo 2 osoby
6 400 6 040 5 690 910

���"QBSUNÈO�8FTUFSMJOH�4UVEJP, 10 min. ch&ze od !koly, 50 m od plá#e, vlastní kuchyn$, vlastní koupelna, WiFi 

zdarma, TV na pokoji, praní za cca 10 EUR

2L pokoj, bez stravy, cena za 

cel" pokoj pro 1 nebo 2 osoby
7 100 6 760 6 400 1 020

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



Nevyu!uje se: 20.1., 7.4., 10.4., 1.5., 25.7., 31.7., 
15.8., 12.10., 25.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25.12. - 
31.12.2023.
V"uka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod. 
V!uka m"#e v lét$ v!jime%n$ probíhat i odpoledne, 
od 13.15 do 16.30 hod.
Za!átky: Ka#dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek, 
za%íná se v úter!.
Za%áte%níci pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 20.3., 11.4., 
24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 24.7., 7.8., 
21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 13.11., 11.12.2023. 

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

4BO�4FCBTUJBO
,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�4BO�4FCBTUJBO�#BTLJDLP�LSÈTOÏ�QMÈäF�-B�$PODIB�B�-B�
;VSSJPMB�MFLDF�TVSGPWÈOÓ���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�4BO�4FCBTUJBO�-BDVO[B

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

Kurzy &pan$l&tiny v San Sebastianu nabízí &kola 
*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�4BO�4FCBTUJBO�-BDVO[B�od 
roku 1989. 'kola má v!bornou pov$st - má akredi-
taci CEELE a Instituto Cervantes a je %lenem asoci-
ací FEDELE a IALC. 
International House San Sebastian Lacunza sídlí 
blízko autobusového a vlakového nádra#í, 10 mi-
nut ch"ze od plá#í. Má 18 klimatizovan!ch u%eben, 
terasu, knihovnu, WiFi je zdarma.
4BO�4FCBTUJBO pat(í mezi nejznám$j&í &pan$lská 
letoviska. Plá# La Concha, dlouhá 1 350 metr", je 
nejkrásn$j&í m$stská plá# ve 'pan$lsku a díky své-
mu tvaru má klidnou a teplou vodu. Nedaleká Zur-
riola má velké vlny a je ideální k surfování.
San Sebastian má 183 000 obyvatel, le#í v Baskic-
ku, jen 20 km od francouzské hranice. San Sebasti-
an má univerzitu, koná se zde (ada festival" (jazz, 
film aj.) a má nejlep&í restaurace ve 'pan$lsku. Z 
Prahy do Bilbao létají p(ímé lety a z leti&t$ Bilbao 
jezdí ka#dou hodinu autobus do San Sebastianu.

International House San Sebastian Lacunza organi-
zuje uvítací ve%írky, prohlídku m$sta, náv&t$vy mu-
zeí nebo sportovní aktivity. Tyto akce jsou zpravidla 
zdarma. 'kola nabízí placené celodenní v!lety, ob-
líbené je Bilbao, kde je slavné Guggenheimovo mu-
zeum, jezdí se také do Pamplony a do Francie - do 
Biarritz a Bayonne. V zim$ &kola vyjí#dí se studen-
ty ly#ovat do Pyrenejí. V San Sebastianu m"#ete 
hrát golf, tenis, plavat, jezdit na koni nebo surfovat.

1. Angli%tina ................................................... 35%
2. N$m%ina .................................................... 25%
3. Francouz&tina ............................................ 20%
4. Nizozem&tina ............................................ 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  Registra%ní poplatek ú%tovan! &kolou je 1 480 K%.  Ubytovací poplatek ú%tovan! &kolou je zdarma.
2.  Sezónní p(íplatek na v&echny kurzy od 26.6. do 25.8.2023 je 860 K% t!dn$.
3.  Sezónní p(íplatek od 28.5. do 16.9.2023 p(i ubytování v rodinách je 650 K% t!dn$, v apartmánu 

1 170 K% t!dn$. Noc navíc ve vysoké sezón$ stojí v rodin$ se snídaní 1 300 K%, s polop. 1 550 K% 
a apartmánu 1 170 K%. 

4. U%. materiály pro za%áte%níky stojí cca 20 EUR. Studenti s vy&&í úrovní mají u%. materiály zdarma.  
5. P(íplatek za speciální dietu v rodin$ je 660 K% t!dn$.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bilbao (San Sebastian) - Praha za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t$ San Sebastian do ubytování stojí 1 940 K%, odvoz zp$t stojí stejn$.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t$ Bilbao do ubytování stojí 4 660 K%, odvoz zp$t stojí stejn$.
Autobus z leti&t$ Bilbao do San Sebastian jezdí ka#dou hodinu, cesta trvá 80 minut a stojí cca 18 EUR.

Záliv La Concha v San Sebastian a studentky &koly 

San Sebastian

*OUFOTJWF��� 20 45 minut 1 t!den + 12 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+10 45 minut 1 t!den + 12 nejvíce, 8 2 - 9

*OUFOTJWF����4VSmOH 20+5 45 minut 1 - 12 t!dn" 12 nejvíce 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � � 6 �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������� 13 430 ������ 25 840 ������ 3 690

*OUFOTJWF��� ������ 23 870 ������ 46 450 ������ 7 130

*OUFOTJWF����4VSmOH ������ 20 510 ������ 39 860 ������ ---

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

���3PEJOB, max. 20 minut MHD od &koly, lo#ní prádlo poskytnuto, ru%níky s sebou, praní 1x t!dn$ v cen$, WiFi 

zdarma

jednol"#kov! pokoj, sdílená koupelna, snídan$ 5 570 1 040

jednol"#kov! pokoj, sdílená koupelna, polopenze 7 120 1 420

���"QBSUNÈO�4IBSFE, od 18 let, max. 20 minut MHD od &koly, jednol"#kov! pokoj, 

bez stravy, sdílená koupelna a kuchyn$, lo#ní prádlo poskytnuto, ru%níky 

s sebou, ve(ejná prádelna je nedaleko, WiFi zdarma, depozit 150 EUR

4 400 910

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny t!dn$ ve skupin$ nejvíce 12 student".

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny t!dn$ ve skupin$ nejvíce 12 student" a 10 

konverza%ních lekcí ve t(íd$ nejvíce 8 student".

*OUFOTJWF����4VSmOH má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny a 5 hodin v!uky surfování t!dn$ pod ve-

dením instruktora.

---
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t(íd$

Jaz. úrove) 1õ&)-&%�,63;ù�

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



Nevyu!uje se: 2.1. - 6.1., 7.4., 10.4., 17.4., 1.5.,  
15.8., 9.10., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 23.12.2023 
- 8.1.2024.
V"uka probíhá: Intensive pro, DELE: 9.30 - 11.10; 
11.30 - 13.10 hod.
Intensive: 9.30 - 11.10 nebo 11.30 - 13.10 hod.
Intensive pro 1, Intensive+1: 9.30 - 11.10; 11.30 - 
13.10 hod. Rozvrh individuálních lekcí je flexibilní. 
V!uka m"#e probíhat také odpoledne od 13.20 
do 18.10 hod.
Za!átky: Ka#dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek,
za%íná se v úter!.
Naprostí za%áte%níci pouze: 16.1., 30.1., 13.2., 
27.2., 13.3., 27.3., 11.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 
19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 
10.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2023.
DELE Preparation: 23.1., 6.2., 20.3., 3.4., 18.4., 
2.5., 12.6., 26.6., 14.8., 28.8., 18.9., 2.10., 23.10.,  
6.11.2023. 
Zkou&ky DELE: Registrace ke zkou&kám nejmén$
7 t!dn" p'ed datem zkou&ky: 17.2. (A2), 14.4. (A1 
-2, B1-2,C1), 12.5. (A1-2, B1-2,C1-2), 7.7. (A2, B1-
2,C1), 8.9. (A2), 13.10. (A2, B1-2), 18.11.2023 
(A1-2, B1-2,C1-2).

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
�ÀQBOďMÝUJOB

7BMFODJF7BMFODJF�LWBMJUOÓ�ÝLPMB�DFOUSVN�BLSFEJUBDF�*OTUJUVUP�$FSWBOUFT����TUVEFOUĜ�WF�
UīÓEď�QīÓNâ�MFU�[�1SBIZ�%&-&���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��*OUFSFVSPQB�7BMFODJF

Cena v K% zahrnuje v!uku, 1 sadu u%ebních materiál", záv$re%n! certifikát a poji&t$ní proti úpadku.

*OUFSFVSPQB� 7BMFODJF má akreditaci Instituto 
Cervantes a je %lenem asociace FEDELE. Budo-
va &koly je v samém centru Valencie na Plaza del  
Ayuntamiento, blízko nákupních center, stanic me-
tra a autobus". V&echny t'ídy ve &kole jsou klimati-
zované, studenti mají k dispozici knihovnu, spole-
%enskou místnost s TV, videem a studovnu. P'ístup 
na internet a WiFi je zdarma.
7BMFODJF�je krásné historické m$sto le#ící na Costa 
del Azahar - Pob'e#í pomeran%ového kv$tu. M$sto 
má cca 1 milion obyvatel a krom$ v!vozu pome-
ran%" proslulo jako domov paelly. Turisté obdivují 
futuristické stavby komplexu M$sto um$ní a v$d a 
sluní se na valencijsk!ch plá#ích Malvarrosa a Las 
Arenas, jejich# délka je cca 2 km. Ve Valencii se 
konají slavné festivaly, nap'. p$tidenní oslavy Fallas 
Festival v b'eznu nebo La Tomatina na konci srpna.

Intereuropa organizuje pro své studenty aktivity pro 
voln! %as, nap'. uvítací ve%írek ve &kole, promítání 
&pan$lsk!ch film", lekce tance, sportovní aktivity, 
Gymkanas a dal&í. Krom$ t$chto aktivit se mohou 
studenti zú%astnit v!let" sm$'ujících nap'. do desti-
nací jako jsou Játiva, Sagunto, Gandia, Pe(iscola 
nebo Morella. V!lety se platí na míst$.

1. N$m%ina ...................................................... 60%
2. Francouz&tina.............................................. 20%
3. Angli%tina .................................................... 8%
4. Ital&tina ........................................................ 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................. ��

1.  Registra%ní poplatek ú%tovan! &kolou je 750 K%. P'íplatek za speciální dietu v rodin$ je 390 K% t!dn$.
2.  Poplatek za zkou&ku DELE je 112 - 220 EUR, dle p'íslu&né jazykové úrovn$.

Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zp$t za nejni#&í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t$ ve Valencii do ubytování stojí 1 300 K%, odvoz zp$t stojí stejn$.

V!uka, promenáda ve Valencii

Valencie

*OUFOTJWF 10 50 minut 1 t!den + 10 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF�QSP 20 50 minut 1 t!den + 10 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF��� 10+5 50 (60) minut 1 t!den + 10 nejvíce, 1 1 - 9

*OUFOTJWF�QSP�� 20+5 50 (60) minut 1 t!den + 10 nejvíce, 1 1 - 9

%&-&�1SFQBSBUJPO�"��#��#� 20 50 minut 2, 4 t!dny 10 nejvíce 4 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF �������   6 030 ������� 11 990 ������ 1 740

*OUFOTJWF�QSP ������� 11 680 ������ 20 890 ������ 3 230

*OUFOTJWF��� ������ 18 090 ������ 35 800 ������ 5 720

*OUFOTJWF�QSP�� ������ 23 740 ������ 44 760 ������ 7 220

%&-&�1SFQBSBUJPO�"� ������ --- ������ --- --- ---

%&-&�1SFQBSBUJPO�#� ������ --- ������ --- --- ---

%&-&�1SFQBSBUJPO�#� ������ --- ������ --- --- ---

*OUFOTJWF má 10 lekcí obecné &pan$l&tiny t!dn$ ve skupin$ nejvíce 10 student".

*OUFOTJWF�QSP má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny t!dn$ ve skupin$ nejvíce 10 student".

*OUFOTJWF��� má 10 lekcí obecné &pan$l&tiny a 5 individuálních lekcí t!dn$.

*OUFOTJWF�QSP�� má 20 lekcí obecné &pan$l&tiny a 5 individuálních lekcí t!dn$.

%&-&� 1SFQBSBUJPO�
"��#��#�

má 20 lekcí &pan$l&tiny t!dn$, které jsou zam$'eny na p'ípravu ke zkou&ce DELE 

podle p'íslu&né jazykové úrovn$.

---

0E�/F�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�4P�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��%WPVMĜäLPWÏ�QPLPKF�QPV[F�QSP�DFTUVKÓDÓ�TQPMFčOď�

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

���3PEJOB, cca 20 minut ch"ze od &koly, sdílená koupelna, polopenze, zpravidla WiFi zdarma, praní 1x t!dn$

2l"#kov! pokoj, polopenze 4 270 780 1l"#kov! pokoj, polopenze 4 660 850

2l"#kov! pokoj, plná penze 5 440 930 1l"#kov! pokoj, plná penze 5 700 980

���4EÓMFOâ�BQBSUNÈO, od 18 let, cca 20 minut ch"ze od &koly, WiFi zdarma, pra%ka, sdílená kuchyn$, sdílená 

koupelna, bez stravy, povle%ení k dispozici, vlastní ru%níky s sebou, vratn! depozit 100 EUR

dvoul"#kov! pokoj 3 370 650 jednol"#kov! pokoj 3 890 780

���6OJWFS[JUOÓ�SF[JEFODF, od 18 let, 20 minut MHD od &koly, vlastní koupelna, WiFi, klimatizace, úklid pokoje 1x 

t!dn$, v!m$na ru%ník" a povle%ení 1x t!dn$, praní za poplatek

dvoul"#kov! pokoj, snídan$ 5 180 780 jednol"#k. pokoj, snídan$ 6 220 1 040

dvoul"#k. pokoj, polopenze 5 440 910 jednol"#k. pokoj, polopenze 7 120 1 170
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$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Nevyu!uje se: 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 5.6., 15.8., 
11.9., 25.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25.12., 
26.12.2023.
Polovina zme!kan"ch lekcí bude nahrazena.
V"uka probíhá:
Conversation 10: 14.00 - 15.50 hod.
Intensive 20: 9.30 - 11.20;  11.40 - 13.30 hod.
Intensive 30: 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30; 14.00 
- 15.50 hod. 
Intensive 20+5, 20+10: 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30 
nebo 14.30 - 16.20; 16.40 - 18.30 hod. Individuál-
ní lekce jsou p#ed nebo po skupinové v"uce.
Za!átky: Ka$dé pond%lí, je-li v pond%lí svátek,
za&íná se v úter".

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

#BSDFMPOB#BSDFMPOB�NFOÝÓ�ÝLPMB�QSP�EPTQďMÏ�CMÓ[LP�4BHSBEB�'BNJMJB�OFKWÓDF����TUV-
EFOUĜ�WF�UīÓEď�SPEJOZ�BQBSUNÈOZ�CMÓ[LP�ÝLPMZ���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��-JOHVBTDIPPMT�#BSDFMPOB

Cena v K& zahrnuje v"uku, WiFi ve !kole zdarma, u&ební materiály, záv%re&n" certifikát a poji!t%ní proti úpadku.

-JOHVBTDIPPMT�byla otev#ena v roce 2012, má akre-
ditaci Instituto Cervantes a je &lenem FEDELE.'kola 
sídlí v klidné ulici v krásném secesním dom% z 19. 
století, jen 11 minut ch(ze od Plaza Catalu)a a 20 
minut ch(ze od katedrály Sagrada Familia. Pár mi-
nut od hlavní budovy !koly byla v r. 2022 otev#e-
na i druhá budova !koly s 12 t#ídami, zahradou a 
terasou. Hlavní budova Linguaschools má 10 sv%t-
l"ch a prostorn"ch t#íd,  malou knihovnu, 5 po&íta-
&( pro studenty, krásnou zahradu a 2 st#e!ní tera-
sy. WiFi je zdarma. V!ichni u&itelé jsou rodilí mluv&í, 
mají univerzitní vzd%lání a kvalifikaci k v"uce !pa-
n%l!tiny. 'kola má cca 40 student( mimo léto, v lét% 
pak 70 - 100 student(. 
#BSDFMPOB je hlavní m%sto Katalánska, má p#ibli$n% 
5,5 milionu obyvatel a je nejru!n%j!ím m%stem 'pa-
n%lska. Barcelona není jen Gaudí a jeho Sagrada 
Familia, ale i dlouhé plá$e, skv%lé kavárny, obcho-
dy, parky a muzea. Za$ijte Barcelonu!

Mimo léto !kola nabízí 3 aktivity t"dn%, v lét% 4 a$ 
5 aktivit t"dn%. Ka$dé pond%lí je na zahrad% wel-
come drink pro nové studenty. Poznáte Barcelonu 
z pohledu místních, nav!tívíte zajímavá místa, kam 
nechodí davy turist(. Mezi oblíbené aktivity pat#í 
volejbal na plá$i, cvi&ení jógy, piknik v Parc del Ci-
utadella (ochutnáte saláty p#ipravené u&iteli), pro-
cházka po tapas barech, denní v"lety do Sitges 
a Girony nebo v"!lap do poho#í Thibidabo.

1. N%m&ina ....................................................... 13%
2. Angli&tina ..................................................... 10%
3. Holand!tina .................................................. 9%
4. Ital!tina .......................................................... 9%
5. Japon!tina .................................................... 8%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ................................................... ��

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona - Praha za nejni$!í dostupnou cenu.

0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti!t% Barcelona stojí 1 810 K&, odvoz zp%t stojí stejn%. Taxi stojí cca 

40 EUR.

Budova !koly, studenti na plá$i, barbecue a interiér !koly

Barcelona

$POWFSTBUJPO��� 10 55 minut 1 t"den + 10 nejvíce 3 - 9

*OUFOTJWF������ 20, 30 55 minut 1 t"den + 10 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF����� 20+5 55 minut 1 t"den + 10 nejvíce, 1 2 - 9

*OUFOTJWF������ 20+10 55 minut 1 t"den + 10 nejvíce, 1 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � 4 � �� EBMÝÓ�UâEFO
$POWFSTBUJPO��� �������   9 800 ������ 17 160 ��������   2 330

*OUFOTJWF��� ������� 13 800 ������ 24 360 ��������   3 320

*OUFOTJWF��� ������ 21 630 ������ 38 990 ��������   5 520

*OUFOTJWF����� ������ 28 720 ������ 53 880 ��������   8 240

*OUFOTJWF������ ������ 43 640 ������ 83 410 ������� 13 160

$POWFSTBUJPO��� má 10 odpoledních lekcí obecné !pan%l!tiny t"dn% ve skupin% nejvíce 10 student(.

*OUFOTJWF������ má 20 nebo 30 lekcí obecné !pan%l!tiny t"dn% ve skupin% nejvíce 10 student(.

*OUFOTJWF����� kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi individuální v"uky t"dn%. Nápl) 

individuálních lekcí závisí na Vás.

*OUFOTJWF������ kombinuje kurz Intensive 20 s 10 lekcemi individuální v"uky t"dn%. Nápl) 

individuálních lekcí závisí na Vás.

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

DFOB�UâEOď
[B

���UâEFO

DFOB�UâEOď�
QīJ���B��
UâEOFDI

DFOB�UâEOď
QīJ������ 

UâEOFDI

DFOB�UâEOď�
QīJ���B�WÓDF�

UâEOFDI
OPD�OBWÓD

���3PEJOB, max. 25 minut MHD od !koly, sdílená koupelna, lo$ní prádlo poskytnuto, ru&níky s sebou, praní 1x 

t"dn% v cen%, WiFi zdarma

jednol($kov" pokoj, snídan% 6 350 6 220 6 090 5 830 1 170

jednol($k. pokoj, polopenze 7 120 6 990 6 600 6 350 1 170

���"QBSUNÈO�4IBSFE, od 18 let, max. 25 minut ch(ze od !koly, bez stravy, sdílená kuchyn%, lo$ní prádlo poskyt-

nuto, ru&níky s sebou, pra&ka v objektu, WiFi zdarma

1l($k. pokoj, sdílená koupelna 5 440 4 790 4 270 4 140 1 170

1l($k. pokoj, vlastní koupelna 8 680 7 640 6 860 6 480 1 940

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



---

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����	��
�MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

/FSKB/FSKB�LSÈTOÏ�MFUPWJTLP�CMÓ[LP�.ÈMBHZ�TLWďMÈ�CVUJLPWÈ�ÝLPMB�SPEJOZ�ÝLPMOÓ�
IPUFM�BQBSUNÈOZ�OFKWÓD����OFCP���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�LVS[V�PE���������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��&TDVFMB�EF�*EJPNBT�/FSKB

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

&TDVFMB�EF�*EJPNBT�/FSKB�má vynikající pov#st, 
vznikla ji% roku 1980. &kola je !lenem presti%ní 
asociace Instituto Cervantes, má akreditaci FEDELE 
a je !lenem asociace IALC. 
&kola sídlí v centru malého letoviska Nerja, blízko 
krásn"ch plá%í. Sídlí v typickém andaluském dom# 
s krásnou subtropickou zahradou.
&kola má 14 t'íd (v budov# a na zahrad#). Kousek 
od $koly je Club Costa Nerja, kde máte k dispo-
zici klubovnu, internet zdarma, obchod s knihami, 
knihovnu, kavárnu a velké patio.
/FSKB je malé, krásné letovisko 50 km od Málagy, 
má  cca 22 000 obyvatel. Nerja má krásnou pís!i-
tou plá%, 400 restaurací, bar(, kaváren, p#t super-
market(, je to oblíbené letovisko na Costa del Sol. 
Mezi nejzajímav#j$í památky pat'í akvadukt Águi-
la, mohutné jeskyn#, barokní klá$ter, kostel El Salva-
dor a tzv. Balkón Evropy, promenáda s nádhernou 
vyhlídkou na skále nedaleko centra m#sta a krás-
né bílé vesnice v kopcích nad m#stem tzv. „frigilia-
na“. Za náv$t#vu stojí Málaga a hlavn# Granada 
s nádhernou Alhambrou.

Escuela de Idiomas Nerja organizuje pro své stu-
denty $pan#l$tiny bohat" program pro voln" !as. 
Ka%dé pond#lí probíhá prezentace aktivit, které $ko-
la bude mít na programu, nap'. ve!írek na uvítanou, 
kurzy va'ení a degustace vína, sportovní aktivity, ce-
lodenní v"lety do Granady, Sevilly, Málagy nebo 
Cordoby. Aktivity se platí ve $kole.

1. N#m!ina .................................................... 23%
2. Francouz$tina ............................................ 17%
3. Angli!tina ................................................... 14%
4. &véd$tina ............................................� 8%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 990 K!.  Ubytovací poplatek v rodinách je 910 K!.
2.  U!ební materiály se platí na míst#, stojí cca 24 EUR na 2 t"dny kurzu. 
3. P'íplatek za speciální dietu v rodin# je 1 300 K! t"dn#.

Rádi Vám zajistíme p'ímou letenku Praha - Málaga - Praha za nejni%$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t# Málaga do ubytování v Nerja stojí 2 280 K!. Oba odvozy stojí
3 890 K!. Z Málagy jezdí do Nerjy ka%dou hodinu autobus, cesta trvá hodinu a jízdenka stojí 9 - 10 EUR.

Plá% v Nerja a studenti p'i aktivitách

Nerja

/FWZVčVKF�TF� 28.2., 7.4., 1.5., 15.8., 12.10., 1.11., 
8.12., 18.12.2023 - 12.1.2024.
7âVLB� QSPCÓIÈ�� Intensive:� 9.00 - 10.45; 11.10 
- 12.55 nebo 15.00 - 16.45; 17.10 - 18.55 hod.
Super Intensive: 9.00 - 10.45; 11.10 - 12.55; 13.00 
- 14.30 hod.
Intensive+Flamenco: 9.00 - 10.45; 11.10 - 12.55 
hod., lekce flamenca probíhají odpoledne.
;BčÈULZ� Ka%dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter".
Za!áte!níci: 16.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 
3.4., 17.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 
7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 
4.12.2023. Ostatní mohou za!ít ka%dé pond#lí.

*OUFOTJWF 20 50 minut 1 - 24 t"dn( 10 nejvíce 2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF 30 50 minut 1 - 16 t"dn( 6 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF�'MBNFODP 20+5 50 minut 1 - 4 t"dny 10 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné $pan#l$tiny t"dn# ve t'íd# nejvíce 10 student( od 16let..

4VQFS�*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné $pan#l$tiny t"dn# ve t'íd# je nejvíce 6 student(. Kurz 
je ur!en pro studenty star$í 18 let.

*OUFOTJWF�'MBNFODP kombinuje kurz Intensive a 5 lekcí flamenca t"dn#.

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�W�IPTUJUFMTLâDI�SPEJOÈDI�KF�����,č��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�EP�TPCPUZ�

4F[ØOB�" 4F[ØOB�#

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

���3PEJOB, do 20 minut ch(ze od $koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 12 EUR

jednol(%kov" pokoj, polopenze 6 350 930 7 040 930

���"QBSUNÈOZ�$MVC�$PTUB�/FSKB, studio, od 18 let, cca 5 minut ch(ze od $koly, WiFi zdarma, bazén, klima-

tizace, ob"vací pokoj, lo%nice, kuchyn#, terasa, pokoj pro 1 - 2 osoby, vlastní koupelna, praní za cca 12 EUR

jednol(%kov" pokoj, bez stravy 13 600 1 940 19 580 2 800

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������ 14 620 ������ 26 330 ������ 3 790

4VQFS�*OUFOTJWF ������ 22 980 ������ 42 740 ������ 6 560

*OUFOTJWF�'MBNFODP ������ 26 530 ������ --- --- ---

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�
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�
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$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po!et lekcí 
t"dn#

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t"dnech

Po!et student( ve 
t'íd#

Jaz. úrove) 1õ&)-&%�,63;ù�

���$MVC�$PTUB�/FSKB�4DIPPM�)PUFM, od 18 let, 5 minut ch(ze od $koly, 7 minut ch(ze od plá%e, bazén, terasa, kli-

matizace, TV, WiFi zdarma, povle!ení a ru!níky, sdílená kuchyn#, vlastní koupelna, snídan#, praní za cca 12 EUR

jednol(%kov" pokoj Standard, snídan# 9 070 1 300   9 610 1 370

1L pokoj Premium (s ledni!kou), snídan# 9 610 1 370 11 060 1 580

4F[ØOB�SPEJOB�B�BQBSUNÈOZ�"���������������B���������������������#���������������������
4F[ØOB�$MVC�$PTUB�/FSKB�4DIPPM�)PUFM��"���������������B���������������������#��������������������

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



t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

.ÈMBHB.ÈMBHB�ÝQJčLPWÈ�LBNQVTPWÈ�ÝLPMB�T�SFTUBVSBDÓ�B�CB[ÏOFN�LPOWFS[BDF�WF�
TLVQJOď���TUVEFOUĜ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č���UâEOZ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��.BMBDB�*OTUJUVUP

Cena v K! zahrnuje v"uku, u!ební materiály, WiFi ve #kole, okru$ní v"let po Málaze, záv%re!n" certifikát a poji#t%ní proti úpadku.

.BMBDB�*OTUJUVUP nabízí kurzy #pan%l#tiny v Mála-
ze od r. 1971 a má vynikající pov%st. Malaca In-
stituto je !lenem presti$ní asociace EAQUALS, má 
akreditaci CEELE a je !lenem FIYTO a IALC. &kola 
má precizn% propracovanou metodiku v"uky a vy-
dává vlastní u!ebnice. Ubytování nabízí ve #kolním 
hotelu, v rodinách nebo v apartmánech.
Malaca Instituto le$í 15 minut ch'ze od plá$e, v rezi-
den!ní !tvrti Pedregalejo. &kola má 25 t(íd v komple-
xu, kter" zahrnuje #kolu, centrum pro voln" !as s ba-
zénem a tane!ním studiem a Club Hispánico - v pod- 
stat% t(íhv%zdi!kov" hotel se 110 pokoji a restaurací. 
Malaca Instituto má skv%lé vybavení: multimediální 
studovnu, WiFi zdarma, poslechové centrum, video-
studovnu, kino, bazén, hotel a restauraci.
.ÈMBHB le$í na jihov"chodním pob(e$í &pan%lska 
a má 550 000 obyvatel. Leti#t% Málaga je branou, 
kterou do Andalusie proudí ka$d" rok miliony turist'. 
Málaga je rodi#t%m Pabla Picassa a Antonia Ban-
derase. M'$e se pochlubit úchvatnou katedrálou 
a arabsk"m hradem Alcazaba. Snadno se dosta-
nete do m%st jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

Malaca Instituto po(ádá pro své studenty tane!-
ní lekce flamenca a salsy, organizuje procházky 
po Málaze, v"lety do andalusk"ch m%st Nerja 
a Ronda. Ve #kole se m'$ete nau!it, jak p(ipravit 
po(ádné gazpacho, tortillu nebo paellu. V okolí 
m%sta Málaga je spousta skv%l"ch golfov"ch h(i#). 
N%které aktivity se platí zvlá#).

1. N%m!ina ....................................................... 23%
2. Nor#tina ........................................................ 8%
3. Ital#tina ......................................................... 6%
4. Holand#tina .................................................. 6%
���èFÝUÓ�TUVEFOUJ ..............................................� ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" #kolou stojí 70 EUR, QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�KFO�������,č�
2.  P(íplatky 4.6. - 2.9.2023: apartmány 1 450 K! t"dn%, Club Hisp. a  rodiny 1 380 K! t"dn%, noc navíc 210 K!.
3. V apartmánu se platí 10 EUR t"dn% za úklid. Depozit 100 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni$#í dostupnou cenu. 
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti#t% v Málaze do ubytování stojí 1 550 K!, oba odvozy stojí 3 100 
K!. Autobus z leti#t% Málaga do centra stojí cca 3 EUR,  taxi z leti#t% do ubytování vás stojí cca 30 EUR.

V"uka ve #kole Malaca Instituto a bazén klubu Hispánico

Málaga

/FWZVčVKF�TF� 2.1. - 6.1., 28.2., 6.4., 7.4., 1.5., 
15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 18.12. - 
29.12.2023.
Pokud svátek p(ipadá na pond%lí, noví studenti bu-
dou d%lat testy a budou mít okru$ní jízdu po m%st%. 
Stávající studenti budou mít volno.
7âVLB�QSPCÓIÈ��8.30 - 9.20; 9.30 - 10.20; 10.30 
- 11.20; 11.40 - 12.30 nebo 16.00 - 16.50; 17.00 - 
17.50; 18.10 - 19.00; 19.10 - 20.00 hod.
Super Intensive: navíc je#t% 12.40 - 13.30; 13.40 
- 14.30 hod.
;BčÈULZ� Ka$dé pond%lí. Jeli v pond%lí svátek, za-
!íná se v úter".  Za!áte!níci: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 
6.3., 20.3.,  27.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 12.6., 
19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 
9.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 4.12.2023.

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 2 t"dny + 10 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+4 50 minut 2 - 16 t"dn' 10 nejvíce, 6 2 - 9

*OUFOTJWF��� 20+6 50 minut 2 - 16 t"dn' 10 nejvíce, 6 2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF 20+10 50 minut 2 - 16 t"dn' 10 nejvíce, 6 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 14 820 ������ 27 990 ������ 4 370

*OUFOTJWF��� ������ 17 640 ������ 33 410 ������ 5 190

*OUFOTJWF��� ������ 18 920 ������ 35 660 ������ 5 540

4VQFS�*OUFOTJWF ������ 21 430 ������ 40 620 ������ 6 400

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné #pan%l#tiny t"dn% ve skupin% nejvíce 10 student'.

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné #pan%l#tiny t"dn% ve skupin% nejvíce 10 student' a k tomu 

4 lekce konverza!ních dovedností ve skupin% nejvíce 6 student'.

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné #pan%l#tiny t"dn% ve skupin% nejvíce 10 student' a k tomu 

6 lekcí konverza!ních dovedností ve skupin% nejvíce 6 student'.

4VQFS�*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné #pan%l#tiny t"dn% ve skupin% nejvíce 10 student' a k tomu 

10 lekcí konverza!ních dovedností ve skupin% nejvíce 6 student'.

---
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Po!et lekcí 
t"dn%

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t"dnech

Po!et student' ve 
t(íd%

Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V�
DFOB�[B
���UâEFO

DFOB�[B�
EBMÝÓ�UâEFO

OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 30 minut MHD od #koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 8 EUR

dvoul'$kov" pokoj, polopenze (snídan% a ob%d) 4 510 5 260 750

jednol'$kov" pokoj, polopenze (snídan% a ob%d) 5 440 6 340 910

���$MVC�)JTQÈOJDP, rezidence v areálu #koly, 10 minut ch'ze od plá$e, restaurace a bazén, WiFi zdarma, pra!ka v objektu.

dvoul'$kov" pokoj, vlastní koupelna, snídan% 5 850 6 710 1 010

dvoul'$kov" pokoj, vlastní koupelna, polopenze (SN+OB nebo V) 8 130 8 990 1 420

jednol'$kov" pokoj, vlastní koupelna, snídan% 6 320 7 260 1 090

jednol'$kov" pokoj, vlastní koupelna, polopenze (SN+OB nebo V) 8 600 9 540 1 500

���"QBSUNÈO, cca 15 minut ch'ze od #koly, 2 - 8 t"dn', WiFi zdarma, pra!ka, klimatizace, bazén, depozit 100 EUR  

dvoul'$kov" pokoj, sdílená koupelna a kuchyn%, bez stravy nelze 3 190 nelze

jednol'$kov" pokoj, sdílená koupelna a kuchyn%, bez stravy nelze 4 770 nelze

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



Nevyu!uje se: 6.1., 28.2. (Gr.), 20.3. (Ali), 7.4., 
20.4. (Ali), 1.5., 26.5. (Gra), 8.6. (Gr.), 23.6. (Ali.), 
15.8., 12.10., 1.11., 8.12., 25.12. - 1.1.2024.
V"uka probíhá: 9.00 - 10.15; 10.30 - 11.45; 12.15 
- 13.55 hod. nebo v lét! v"jime#n! 15.00 - 16.15; 
16.30 - 17.45; 18.15 - 19.55 hod.
Za!átky: Ka$dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek,
za#íná se v úter".
Za#áte#níci mohou za#ít pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 
3.4., 17.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 3.7., 
10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 16.8., 23.8., 28.8.,  
4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 13.11.2023.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

"MJDBOUF�(SBOBEB"MJDBOUF�(SBOBEB�MFUPWJTLP�B�6/&4$0�NďTUP����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�SPEJOZ 
J�BQBSUNÈOZ�LPOWFS[BčOÓ�LVS[���UâEOZ�PE�������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��1SPZFDUP�&TQBĖPM

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

1SPZFDUP�&TQBĖPM nabízí kurzy %pan!l%tiny v krás-
n"ch %pan!lsk"ch m!stech Alicante a Granada od 
roku 1998 a t!%í se velké oblib! student&. Proyecto 
Espa'ol má akreditaci Instituto Cervantes a je #le-
nem asociací FEDELE, AMEELE a EEA.
1SPZFDUP�&TQBĖPM�"MJDBOUF sídlí v centru m!sta ve 
dvou budovách, má 24 klimatizovan"ch, modern! 
vybaven"ch t(íd. Studenti mají k dispozici knihovnu 
a p(ístup na internet zdarma.
"MJDBOUF� je p(ímo(ské letovisko s cca 300 000 
obyvateli a bohatou historií. Le$í p(ímo na Costa 
Blanca, jednom z nejkrásn!j%ích pob(e$í )pan!lska. 
V Alicante najdete stylové bulváry, moderní p(ísta-
vi%t!, nákupní centra, u#aruje Vám historické cent-
rum. Bílé píse#né plá$e se táhnou od Alicante de-
sítky kilometr& a dostanete se na n! p(ím!stsk"m 
vlakem. Na krásn"ch, #ist"ch plá$ích v Alicante se 
m&$ete koupat 10 m!síc& v roce!
1SPZFDUP�&TQBĖPM�(SBOBEB sídlí v centru, má 6 
modern! vybaven"ch t(íd a studovnu s p(ístupem 
na internet zdarma.
(SBOBEB pat(í mezi nejkrásn!j%í m!sta )pan!lska. 
Má 300 000 obyvatel, z toho je 60 000 student&. 
Díky student&m má Granada bohat" kulturní a spo-
le#ensk" $ivot. Ve m!st! probíhá skoro ka$d" m!-
síc n!jak" festival. Palác Alhambra s nejkrásn!j%í 
muslimskou architekturou v Evrop! a úchvatn"mi za-
hradami Generalife si ur#it! zamilujete.

Proyecto Espa'ol nabízí sv"m student&m bohat" 
program pro voln" #as. )kola organizuje náv%t!vy 
místních muzeí a v"stav nebo prohlídky památek s 
pr&vodcem do okolních m!st. N!které aktivity jsou 
zdarma, n!které se platí zvlá%*.

1. N!m#ina .................................................... 20%
2. Ru%tina ........................................................ 20%
3. Ital%tina ...................................................... 20%
4. +ín%tina ..................................................... 15%
5. Angli#tina .................................................. 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�................................................� ��

1.  Registra#ní poplatek ú#tovan" %kolou je 1 510 K#. U#ební materiály se platí na míst! a stojí cca 40 
EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku do Alicante, Granady nebo Málagy a zp!t za nejni$%í dostupnou cenu. 
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď�W�"MJDBOUF do ubytování stojí 1 300 K#, zp!t za stejnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď�W�(SBOBEď do ubytování stojí 1 300 K#, zp!t za stejnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď�W�.ÈMB[F do ubytování v Granad! stojí 4 400 K#, zp!t za 
stejnou cenu. Z leti%t! v Málaze jezdí pravideln" autobus do Granady za cca 14 EUR.

V"uka v Granad!, Granada, recepce a v"uka v Alicante

Granada

$POWFSTBUJPO 10 50 minut 1 t"den + 10 nejvíce 4 - 9

4UBOEBSE 15 50 minut 1 t"den + 10 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF 25 50 minut 1 t"den + 10 nejvíce 2 - 9

4VQFS�*OUFOTJWF 25+5 50 minut 1 t"den + 10 nejvíce, 1 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
$POWFSTBUJPO ������� 5 280 ����� 10 440 ������ 1 720

4UBOEBSE ������� 9 040 ������ 17 900 ������ 2 950

*OUFOTJWF ������� 11 310 ������ 22 380 ������ 3 690

4VQFS�*OUFOTJWF ������ 18 840 ������ 37 300 ������ 6 150

0E�TPCPUZ�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 20 minut ch&ze od %koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t"dn! zdarma

dvoul&$kov" pokoj, polopenze, pouze pro klienty cestující spole#n!, cena za osobu 3 990 570

jednol&$kov" pokoj, polopenze 4 710 670

���4EÓMFOâ�BQBSUNÈO, od 18 let, cca 20 minut ch&ze od %koly, pln! vybavená kuchy', ob"vací pokoj, 1 - 2 kou-

pelny, obvykle 3 - 4 lo$nice, TV, WiFi zdarma, pra#ka je k dispozici v apartmánu. Ru#níky a lo$ní prádlo si vez-

m!te s sebou! (Lo$ní prádlo a ru#níky si m&$ete pronajmout za 10 EUR za polo$ku.) Noc navíc v lét! nelze!

dvoul&$kov" pokoj, bez stravy, pouze pro dvojice cestující spole#n!, cena za osobu 2 140 500

jednol&$kov" pokoj, bez stravy 2 510 500

$POWFSTBUJPO má 10 lekcí zam!(en"ch na konverzaci t"dn! ve skupin! nejvíce 10 student&.

4UBOEBSE má 15 lekcí obecné %pan!l%tiny se zam!(ením na gramatiku a slovní zásobu t"d-

n! ve skupin! nejvíce 10 student&.

*OUFOTJWF má 25 lekcí obecné %pan!l%tiny se zam!(ením na gramatiku, slovní zásobu a kon-

verzaci t"dn! ve skupin! nejvíce 10 student&.

4VQFS�*OUFOTJWF kombinuje kurz Intensive s 5 individuálními lekcemi t"dn!, jejich$ nápl' si ur#íte sami.

---

Alicante
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t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

.ÈMBHB.ÈMBHB�LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�ÝLPMB�����NFUSĜ�PE�QMÈäF�OFKWÓDF����TUVEFOUĜ�WF�
UīÓEď�8J'J�[EBSNB���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��4QSBDIDBGGF�.ÈMBHB

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

Kurzy $pan#l$tiny v Málaze nabízí 4QSBDIDBGGF�
.ÈMBHB�od roku 1986, je sou!ástí mezinárodní-
ho %et#zce $kol Sprachcaffe, kter" má $koly v %ad# 
zemí sv#ta. &kola má presti'ní akreditaci CEELE, na-
bízí kvalitní kurzy $pan#l$tiny.
Sprachcaffe Málaga sídlí v klasické andaluské vile 
v reziden!ní !tvrti Pedregalejo - asi 2 kilometry od 
centra m#sta a necel"ch 400 metr( od plá'e! &ko-
la má 13 t%íd! Do centra se dostanete p#$ky nebo 
autobusem, zastávka je hned vedle $koly.
Sprachcaffe Málaga má 13 klimatizovan"ch t%íd, 
st%e$ní terasu, $kolní kavárnu La Tortuga, kde si m(-
'ete koupit ob!erstvení, WiFi je zdarma.
.ÈMBHB má 550 000 obyvatel, le'í na jihov"chod-
ním pob%e'í &pan#lska. Málaga je rodi$t#m Pabla 
Picassa a Antonia Banderase, má krásnou katedrálu 
a arabsk" hrad Alcazaba. Málaga je ideální místo 
nejen pro kurzy $pan#l$tiny, ale také k v"let(m do 
dal$ích m#st jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

Sprachcaffe Málaga organizuje pro své studen-
ty ve!erní v"pravy po tapas barech, lekce va%ení 
paelly pod vedením $kolního $éfkucha%e, ochutnáv-
ky místních vín a  vycházky po památkách. &kola je 
jen 400 metr( od plá'e! O víkendech m('ete vyra-
zit na placené v"lety do Granady, Cordoby, Sevilly. 
Sprachcaffe Málaga po%ádá víkendové v"lety do 
Maroka (ob!ané )R nepot%ebují vízum, ale musíte 
mít pas, ob!ansk" pr(kaz nesta!í). Na kurz $pan#l-
$tiny v Málaze ur!it# nezapomenete!

1. N#m!ina ........................................................ 27%
2. Nizozem$tina ................................................ 11%
3. Ital$tina.......................................................... 9%
4. Japon$tina ..................................................... 5%
5. Portugal$tina ................................................. 5%
���èFÝUÓ�TUVEFOUJ�...............................................� ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 1 490 K!. Ubyt. poplatek ú!tovan" $kolou je 1 990 K!.
2.  U!ební materiály si m('ete zap(j!it za 4 EUR t"dn#, vratn" depozit je 15 EUR.
3.  Noci navíc jsou v sezón# B a C dra'$í. &kola si m('e ú!tovat poplatek za spec. dietu dle typu diety.

Budova $koly, studenti ve volném !ase a b#hem v"uky

Málaga

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni'$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t# do ubytování stojí 2 330 K!, oba odvozy stojí také 2 330 K!.

/FWZVčVKF�TF� 2.1., 6.1., 28.2., 7.4., 1.5., 15.8.,  
8.9., 12.10., 1.11., 8.12., 25.12. - 29.12.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 
Standard: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15; 14.00 - 
15.30 hod. V lét# m('e v"uka probíhat i odpoledne.
;BčÈULZ�� Ka'dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter".
Naprostí za!áte!níci pouze: 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.

4UBOEBSE 20 45 minut 2 t"dny + 10 nejvíce 1 - 8

*OUFOTJWF 30 45 minut 2 t"dny + 10 nejvíce 1 - 8

4UBOEBSE��� 20+10 45 minut 2 - 8  t"dn( 10 nejvíce, 1 1 - 8

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ������� 13 570 ������ 26 830 ������ 3 970

*OUFOTJWF ������ 21 100 ������ 41 770 ������ 6 470

4UBOEBSE��� ������ 43 710 ������ 86 530 --- ---

6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�ÞčUPWBOâ�ÝLPMPV�KF�������,č��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�EP�TPCPUZ�

TF[ØOB�" TF[ØOB�# TF[ØOB�$ OPD�OBWÓD�"

���3PEJOB, max. 30 minut od $koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t"dn# zdarma

dvoul('kov" pokoj, polopenze   5 700   6 600   7 640 1 140

jednol('kov" pokoj, polopenze   6 730   7 640   8 680 1 350

���"QBSUNÈO�4UBOEBSE, od 18 let, 15 minut ch(ze od $koly, 2 - 5 pokoj( v apartmánu, spole!ná koupelna,

kuchy*ka a pra!ka, WiFi zdarma

dvoul('kov" pokoj, bez stravy   3 890   4 790   5 830 780

jednol('kov" pokoj, bez stravy   5 440   6 350   7 380 1 090

���4UVEJP, od 18 let, 20 minut ch(ze od $koly, garsonka, vlastní koupelna a kuchyn#, WiFi zdarma, pra!ka k dispozici

dvoul('kov" pokoj, bez stravy   6 990   7 900   8 940 1 400

jednol('kov" pokoj, bez stravy 11 140 12 040 13 080 2 230

4F[ØOB�"� 1.1. - 25.3. a 29.10. - 23.12.; TF[ØOB�#� 26.3. - 17.6. a 3.9. - 28.10.; TF[ØOB�$� 18.6. - 2.9.2023.

4UBOEBSE má 20 lekcí v"uky obecné $pan#l$tiny t"dn# ve t%íd# nejvíce 10 student(.

*OUFOTJWF má 30 lekcí v"uky obecné $pan#l$tiny t"dn# ve t%íd# nejvíce 10 student(.

4UBOEBSE��� má 20 lekcí ve skupin# nejvíce 10 student( a 10 individuálních lekcí $pan#l$tiny 

t"dn#. Nápl* individuálních lekcí si ur!uje klient sám.
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Nevyu!uje se: 6.1., 20.1., 17.2., 17.3., 7.4., 
10.4., 1.5. 13.10., 1.11., 1.12., 8.12., 25.12. - 
29.12.2023. O náhradním programu budete in-
formováni ve !kole. 
V"uka probíhá: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.40; 
12.45 - 13.35; 13.35 - 14.25 hod. V letních m"-
sících m#$e v%uka probíhat od 14.30 - 16.10; 
16.30 - 18.10 hod., nebo se v%uka m#$e st&ídat, 
tj. Po, St a Pá dopoledne, Út a 't odpoledne a 
naopak. Za!átky: Ka$dé pond"lí, je-li v pond"lí 
svátek, v%uka za(íná v úter%. Za(áte(níci pouze: 
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 
2.5., 15.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 
10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 
4.9., 11.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11., 
4.12.2023. Zkou!ky DELE se konají: 17.2., 14.4., 
12. a 13.5., 7.7., 8.9., 13.10., 17.a 18.11.2023. 
P&ihlá!ky ke zkou!ce musíte podat nejmén" 7 t%d-
n# p&ed datem zkou!ky.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

7BMFODJF7BMFODJF�DFOUSVN����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�LWBMJUOÓ�CVUJLPWÈ�ÝLPMB�QSP�EPTQďMÏ� 
NPUJWPWBOÏ�TUVEFOUZ�LVS[Z�T�%&-&���UâEOZ�PE�������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��5BSPOKB�4QBOJTI�4DIPPM

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

5BSPOKB� 4QBOJTI� 4DIPPM� vznikla roku 2004 a 
&ídí ji mlad% energick% t%m. Je akreditována Institu-
to Cervantes, pat&í do asociace IALC a je akredi-
tovan%m centrem pro zkou!ku DELE. Sídlí v klima-
tizované budov" v centru Valencie, 15 minut auto-
busem od plá$e. M#$ete vyu$ívat knihovnu, multi-
mediální studovnu, oddechovou místnost, WiFi je 
zdarma. Interiér !koly je vyzdoben% malbami míst-
ních malí&# a v!echny t&ídy jsou vybaveny audiovi-
zuální technikou.
7BMFODJF�je krásné historické m"sto le$ící na Costa 
del Azahar - Pob&e$í pomeran(ového kv"tu. M"sto 
má cca 1 milion obyvatel a krom" v%vozu pomeran-
(# proslulo jako domov paelly. Ur(it" znáte futuris-
tickou stavbu „M"sto um"ní a v"d“. M#$ete se slunit 
na 2 kilometry dlouh%ch valencijsk%ch plá$ích Mal-
varrosa a Las Arenas, které mají krásn" teplou vodu.
Ve Valencii se také konají slavné festivaly jako nap&. 
Fallas Festival v b&eznu, Fiber Fib (rockov% festival) 
v (ervenci anebo La Tomatina na konci srpna.

Taronja organizuje pro své studenty aktivity pro 
voln% (as, nap&. uvítací paellov% ve(írek, prohlíd-
ku m"sta Valencie, lekce va&ení, lekce zam"&ené 
na valencijskou kulturu a dal!í. Krom" t"chto aktivit 
se m#$ete nav!t"vovat kina, divadla, muzea, kon-
certy, tane(ní párty anebo lekce flamenca, o víken-
du v%lety do blízk%ch m"st, nap&.  Xativa, Sagunta.

1. N"m(ina .................................................... 28%
2. Ital!tina ....................................................... 14%
3. Nizozem!tina ............................................ 13%
4. Angli(tina ................................................... 9%
5. Francouz!tina ............................................ 6%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�...............................................� ��

1.  Registra(ní poplatek ú(tovan% !kolou je 960 K(.
2. Studenti s úrovní B2 a C1 si ve !kole koupí u(ebnice za cca 24 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zp"t za nejni$!í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti!t" ve Valencii do ubytování stojí 1 420 K(, odvoz zp"t stojí stejn".
Pro studenty, kte&í p&ijí$d"jí po 23.00 hod., je odvoz organizovan% !kolou povinn%!

Budova !koly, studenti p&i aktivitách a v%uka

Valencie

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 45 minut ch#ze od !koly, sdílená koupelna, WiFi a praní 1x t%dn" zdarma

jednol#$kov% pokoj, polopenze, sdílená koupelna 5 690 910

jednol#$kov% pokoj, plná penze, sdílená koupelna 6 730 1 040

��� "QBSUNÈO� #BTJD, do 35 minut ch#ze od !koly, vybavená kuchy), TV, WiFi zdarma, pra(ka, povle(ení,

ru(níky s sebou, blízko centra m"sta, depozit 100 EUR

jednol#$kov% pokoj, bez stravy, sdílená koupelna 3 890 1 040

dvoul#$kov% pokoj, bez stravy, sdílená koupelna, pouze pro dvojice cestující spole(n" 3 500   780

���"QBSUNÈO�4VQFSJPS, do 35 minut ch#ze od !koly, sdílená kuchy), TV, WiFi zdarma, pra(ka, úklid 1x t%dn",

ru(níky s sebou, blízko centra m"sta, depozit 100 EUR

jednol#$kov% pokoj, bez stravy, vlastní koupelna 5 180 1 300

---
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,VS[�UâEOZ � � 3 � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF 4 990 ����� 13 920 ������ ������ 3 720

*OUFOTJWF�$POWFSTBUJPO 6 030 ������ 16 910 ������ ������ 4 720

*OUFOTJWF���1SJWBUF�	%&-&
 9 620 ������ 27 350 ������ ������ 8 130

$&/¶,�,63;ù������

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné !pan"l!tiny ve skupin" nejvíce 12 student#

*OUFOTJWF�
$POWFSTBUJPO

má 20 lekcí obecné !pan"l!tiny a 5 lekcí zam"&en%ch na zlep!ení Va!ich 
konverza(ních schopností t%dn".

*OUFOTJWF�
��1SJWBUF�	%&-&


kombinuje kurz Intensive a 5 individuálních lekcí t%dn". Tento kurz je ideál-
ní k p&íprav" na zkou!ku DELE, která se koná 17.2., 14.4., 12.5.a 13.5., 7.7., 
8.9., 13.10., 17.11. a 18.11.2023.

101*4�,63;ù�

*OUFOTJWF 20 50 minut 1 - 36 t%dn# 12 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF�$POWFSTBUJPO 20+5 50 minut 1 - 36 t%dn# 12 nejvíce 2 - 9

*OUFOTJWF���1SJWBUF�	%&-&
 20+5 50 minut 1 - 36 t%dn# 12 nejvíce, 1 2 - 9

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



t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

#VFOPT�"JSFT
"SHFOUJOB� #VFOPT� "JSFT� CVUJLPWÈ� ÝLPMB� W� DFOUSV� ��� TUVEFOUĜ� WF� UīÓEď�
JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF�SPEJOZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

"SHFOUJOB

&YQBOJTI�#VFOPT�"JSFT�sídlí v renovované budov! 
z 20. let 20. století, v atraktivní "tvrti Palermo, blízko 
univerzity Belgrano a n!meckého velvyslanectví. 
#eská ambasáda je necel$ch 6 km od %koly. 
Expanish Buenos Aires má patio,12 t&íd, spole"en-
skou místnost, po"íta"ovou u"ebnu, kavárnu, WIFI 
p&ipojení, ve t&ídách jsou interaktivní tabule.V okolí 
%koly jsou parky, restaurace, kavárny, butiky. 
#VFOPT�"JSFT�má tém!& 15 milion' obyvatel. M!stu 
se p&ezdívá Pa&í( Latinské Ameriky. V Palermo Viejo 
a Palermo Soho si u(ijete hodn! zábavy. Ur"it! 
nav%tivte Museo Nacional de Arte Decorativo a 
katedrálu Basilica de Nuestra Se)ora. Tango na 
ulici uvidíte o víkendu ve "tvrti San Telmo. Nejlep%í 
tango show je v Centro Cultural Borges. Nav%tivte 
zemi Jorge Luise Borgese, Evy Perón, Diega Mara-
dony a Che Guevary!

1. Portugal%tina.................................................. 18%
2. N!m"ina ........................................................ 17%
3. Angli"tina ....................................................... 10%
4. Holand%tina.................................................... 6%
5. Francouz%tina................................................. 4%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................... ��

1.  P&íplatek za speciální dietu v hostitelské rodin! je 780 K" t$dn!.
2.   Pro pobyt v Argentin! do 90 dn' nepot&ebují ob"ané #R a SR vízum.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Buenos Aires - Praha za nejni(%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď�#VFOPT�"JSFT do ubytování stojí 1 810 K", odvoz zp!t stojí 
stejn!, oba odvozy stojí 3 240 K". Pro studenty mlad%í 18 let jsou odvozy povinné. 

ÀLPMB��&YQBOJTI�#VFOPT�"JSFT

Budova %koly, studenti %koly, %kolní patio a studentky v hostitelské rodin!

Buenos Aires

/FWZVčVKF�TF� 20.2., 21.2., 24.3., 7.4., 1.5., 25.5., 
20.6., 21.8., 16.10., 20.11., 8.12., 25.12.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 
Intensive 20, Spanish and Tango: 9.30 - 11.00; 
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20 hod.
Intensive 30 a Combination 20+10: 9.30 - 11.00; 
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20; 14.30 - 15.20; 
15.30 - 16.20 hod.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
;BčÈULZ�� Ka(dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek, 
za"íná se v úter$.

&YQBOJTI�#VFOPT�"JSFT�nabízí student'm bohat$ 
program pro voln$ "as nap&. v$uku tanga, student-
ské ve"e&e, nav%t!vy muzeí, procházky po památ-
kách Buenos Aires, v$let do La Boca, fotbalové zá-
pasy, v$uku místních slangov$ch v$raz' apod. N!-
které odpolední nebo ve"erní aktvitiy jsou zdarma. 
Mimo t!chto aktivit %kola také po&ádá v$lety nap&. k 
vodopád'm Iguazú, do historického m!sta Colonia 
v Uruguay, na solná pole Salinas Grandes, horské-
ho st&ediska Bariloche, poho&í Córdoba nebo m'-
(ete pozorovat velryby v Puerto Madryn "i ochut-
nat víno v Uco Valley. Cena v$let' se pohybuje od 
40 do 300 USD. 

---

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

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��
Rodiny jsou vzdáleny cca 40 min. MHD od %koly, praní 1x t$dn! a WiFi zdarma. 

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, jednol'(kov$ pokoj, sdílená koupelna, polopenze 7 640 1 270

���3PEJOB�1SFNJVN, jednol'(kov$ pokoj, vlastní koupelna, polopenze 9 970 1 660

���"QBSUNÈO�4UVEJP�$BMMBP�od 18 let, cca 20 min. ch'ze od %koly, jednol'(ko-
v$ pokoj, bez stravy vlastní koupelna, pln! vybavená kuchyn!, ví&ivka, WiFi zdar-
ma

9 970 1 940

*OUFOTJWF��� 20 50 minut 1 t$den + 12 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF���� 30 50 minut 1 t$den + 12 nejvíce 1 - 9

$PNCJOBUJPO 20+5, +10 50  minut 1 t$den + 12 nejvíce, 1 1 - 9

4QBOJTI�BOE�5BOHP 20+1+1 50 minut 1 t$den + 12 nejvíce, 1 1 - 9

,VS[�UâEOZ � 3 � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF��� ������ 15 660 ������ 30 970 ��������   4 650

*OUFOTJWF��� ������ 21 260 ������ 41 990 ��������   6 290

$PNCJOBUJPO����� ������ 28 720 ������ 56 840 �������   8 960

$PNCJOBUJPO������ ������ 39 160 ������ 77 510 ������� 12 400

4QBOJTI�BOE�5BOHP ������ 20 140 ������ 39 860 ��������   6 640

Pro studenty, kte&í mají zájem o intenzivní studium %pan!l%tiny v krásné latinskoamerické zemi.

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí %pan!l%tiny t$dn! ve skupin! 12, obvykle 6 student'. 

*OUFOTJWF��� má 30 lekcí %pan!l%tiny t$dn! ve skupin! 12, obvykle 6 student'.

$PNCJOBUJPO kombinuje kurz Intensive 20 s 5 nebo 10 individuálními lekcemi t$dn!.

4QBOJTI�BOE�
5BOHP

kombinuje kurz Intensive 20 s 1 skupinovou lekci a 1 individuální lekci tanga 
t$dn!.
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Po"et student' ve t&íd! Jaz. úrove)1õ&)-&%�,63;ù�

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



Nevyu!uje se: 7.2., 7.4., 1.5.,  8.6., 25.12.2023. 
Místo skupinové v!uky budou v tyto dny na progra-
mu 2 lekce "pan#lské kultury. Individuální lekce bu-
dou nahrazeny.
V"uka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 
13.30 - 15.00 hod. Individuální lekce v#t"inou pro-
bíhají po 13.30 hod., skupinové lekce mohou také 
probíhat v odpoledních hodinách.
Za!átky: Ka$dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za%íná se v úter!.

Cena v K% zahrnuje v!uku, registraci, u%ební materiály, prohlídku m#sta, záv#re%n! certifikát a poji"t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

4BOUP�%PNJOHP�4PTÞB,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�%PNJOJLÈOTLÈ�SFQVCMJLB�4BOUP�%PNJOHP�4PTÞB�QMÈäF 
��TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�BQBSUNÈO�SPEJOB�IPUFM���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č�

%PNJOJLÈOTLÈ�SFQVCMJLB

Kurzy "pan#l"tiny v Dominikánské republice nabízí 
*OTUJUVUP�*OUFSDVMUVSBM�EFM�$BSJCF�	**$
 ji$ od roku 
1994 a pat&í mezi nejv#t"í "koly "pan#l"tiny pro ci-
zince v této zemi. 'kola má n#meck! management.
**$� 4BOUP� %PNJOHP sídlí v univerzitní %tvrti Ciu-
dad Universitaria, cca 15 minut jízdy od historic-
ké %ásti m#sta Ciudad Colonial. Kousek od "ko-
ly je &ada restaurací, bar( a internetov!ch ka-
váren. Student(m je k dispozici 1 venkovní t&ída 
a 5 t&íd v budov# "koly.
4BOUP� %PNJOHP� je hlavní m#sto Dominikánské 
republiky, má cca 2,5 milionu obyvatel. Nejstar-
"í %ást m#sta, Ciudad Colonial, pat&í mezi památ-
ky UNESCO. Santo Domingo má nejstar"í kated-
rálu a pevnost na americkém kontinent#. Turisté 
nav"t#vují hlavn# hrob Kry"tofa Kolumba a jesky-
ni Los Tres Ojos.
**$�4PTÞB sídlí ve vlastní budov# v krásné zahrad# 
ve %tvrti El Batey, naproti Marriott Hotelu, jen 5 minut 
ch(ze od hlavní plá$e. 'kola má terasu, zahradu 
s velk!mi stromy a stolní tenis. V!uka probíhá ve 
t&ídách ve "kole i venku. T&ídy jsou vybaveny audiovi-
zuální technikou. 'kola má knihovnu a WiFi zdarma. 
4PTÞB�je $ivé, pohodové letovisko s 12 000 obyva-
teli, 10 km od leti"t# Puerto Plata. Sosúa si Vás zís-
ká nádhernou píse%nou plá$í Playa Sosúa. Plá$e  
v Sosúa jsou vhodné i pro "norchlování. 20 kilometr( 
od Sosúy le$í Cabarete, ráj surfa&(. Od roku 2001 
se zde koná Sv#tové mistrovství v kiteboardingu.

Kurzy "pan#l"tiny v Santo Domingo m($ete dopl-
nit o prohlídky koloniální %ásti m#sta, náv"t#vy re-
staurací a bar(, náv"t#vy muzeí, koncert( a dal"í.
Kurzy "pan#l"tiny v Sosúa nabízejí student(m pro-
cházku po m#st#, tane%ní lekce, beachvolejbal, ex-
kurze do Puerto Plata - Amber Museum nebo do jes-
kyní El Choco, náv"t#vy restaurací a bar(.

1. N#m%ina .................................................... 29%
2. Francouz"tina ........................................... 20%
3. Angli%tina .................................................. 17%
4. Ru"tina ........................................................ 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ��

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Santo Domingo (Puerto Plata) a zp#t, zpravidla s 1 - 2 p&estupy.
0EWP[�[�MFUJÝUď�4BOUP�%PNJOHP�do ubytování v Santo Domingo mezi 7.00 - 23.00 hod. stojí 1 390 K%.
Odvoz zp#t stojí stejn#.
0EWP[�[�MFUJÝUď�1VFSUP�1MBUB do ubytování v Sosúa stojí 920 K%. Odvoz zp#t stojí stejn#.

ÀLPMB��*OTUJUVUP�*OUFSDVMUVSBM�EFM�$BSJCF�	**$


Studenti p&ed "kolou v Santo Domingo, Santo Domingo, pohled na Sosúa, studentky p&i v!uce

4UBOEBSE 20 45 minut 1 t!den + 7 nejvíce 1 - 9

4QBOJTI�*OUFSBDUJWF 20+2 45 +120 min 1 t!den + 7 nejvíce, 1 klient 1 - 9

4QBOJTI�1MVT 20+10 45 minut 1 - 12 t!dn( 7 nejvíce, 1 klient 1 - 9

1SJWBUF��� 10 45 minut 1 - 12 t!dn( 1 klient 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ����� 14 600 ������ 26 490 ������ 4 360

4QBOJTI�*OUFSBDUJWF ������ 23 750 ������ 42 980 ������ 7 160

4QBOJTI�1MVT ������ 26 520 ������ 47 230 ������ ---

1SJWBUF��� ����� 13 860 ������ 22 860 ������ ---

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���"QBSUNÈO�4BOUP�%PNJOHP, od 18 let, cca 2 min. ch(ze od "koly, 2 - 3 lo$nice, TV, WiFi zdarma, praní za p&íplatek cca 5 USD

jednol($kov! pokoj, sdílená koupelna, ob!vák a kuchy)ka, bez stravy 4 270   650

���3PEJOB�4BOUP�%PNJOHP, do 30 minut MHD od "koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní na dohod# s rodinou

jednol($kov! pokoj, polopenze 8 780 1 040

���.JE�SBOHF�)PUFM�4BOUP�%PNJOHP, od 18 let, cca 10 minut ch(ze od "koly, vlastní koupelna, klimatizace, ledni%-

ka, WiFi zdarma, praní za poplatek cca 5 USD, jednol($kov! pokoj, snídan#. Cena ubytování od 87 USD za noc.

���.JE�SBOHF�)PUFM�4PTÞB, od 18 let, cca 10 minut ch(ze od "koly, vlastní koupelna, klimatizace, WiFi zdarma, praní 

za poplatek cca 5 USD, ledni%ka, jednol($kov! pokoj, snídan#. Cena ubytování od 87 USD za noc.

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné "pan#l"tiny t!dn# ve skupin# nejvíce 7 student(.

4QBOJTI�
*OUFSBDUJWF

má 20 lekcí obecné "pan#l"tiny a 2 lekce individuální v!uky t!dn# mimo t&ídu 

(ve m#st#). 1 odpolední lekce má 120 min. 

4QBOJTI�1MVT kombinuje kurz Standard s 10 individuálními lekcemi t!dn#.

1SJWBUF��� má 10 individuálních lekcí t!dn#, jejich$ nápl) se &ídí p&áním klienta.

Santo Domingo

Sosúa

---

1.  Pro pobyt do 90 dn( nepot&ebují ob%ané *R a SR vízum. 
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$FTUPWOÓ�BHFOUVSB�*/5"$5���TUVEJVN�W�[BISBOJčÓ�T��S��P��UFM���������������FNBJM��JOGP!JOUBDU�D[�XXX�JOUBDU�D[



Nevyu!uje se: 2.2., 24.2., 10.4., 1.5., 24.5., 
10.8., 9.10., 2.11., 3.11., 25.12.2023.
V"uka probíhá: 8.00 - 9.55; 10.05 - 12.00 nebo 
v!jime"n# 13.00 - 14.55; 15.05 - 17.00 hod.
Za!átky: Ka$dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za"íná se v úter!.

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�TF[ØOď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

.POUBĖJUB,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�&LWÈEPS�.POUBĖJUB�TVSGBīTLâ�SÈK�OB�SPWOÓLV���TUVEFOUĜ�WF�
UīÓEď�JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF�MFLDF�TVSGPWÈOÓ�(BMBQÈHZ���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č�

&LWÈEPS

.POUBĖJUB�4QBOJTI�4DIPPM nabízí kurzy %pan#l-
%tiny v Ekvádoru ji$ &adu let. Jde o malou %kolu s 8 
t&ídami, klubovnou, kde si m'$ete dát kávu nebo 
"aj zdarma a nádhernou terasou s v!hledem na 
celou Monta(itu.
)kola sídlí v centru m#ste"ka, 3 minuty ch'ze od plá-
$e. Studenti se do %koly v Monta(it# "asto vracejí, 
je to velice unikátní místo, bezpe"né a p&átelské.
.POUBĖJUB je pova$ována za nejlep%í místo v Ekvá-
doru pro surfování, a to celoro"n#. Pod dohledem 
kvalifikovan!ch lektor' mohou surfovat  jak napros-
tí za"áte"níci, tak pokro"ilí. 
)kola nemá internet ani po"íta"e, cca 5 minut ch'ze 
od %koly je internetová kavárna.
Ekvádor le$í mezi Kolumbií a Peru a je nesmírn# 
bohat! na p&írodní krásy: nabízí pacifické plá$e, 
úchvatné Andy, amazonsk! prales i v!jime"n! sv#t 
Galapág. Rovníková zem# s 13 miliony obyvatel 
je oblíbená i díky nízk!m cenám. Ekvádor je poli-
ticky klidná zem#. Platí se zde americk!m dolarem.

Monta(ita nabízí student'm %pan#l%tiny &adu akti-
vit. Mezi nejoblíben#j%í pat&í po&ádání BBQ v$dy 
ka$d! druh! pátek, dále pak lekce va&ení ka$dou 
druhou st&edu, sobotní v!let se surfováním, jízda na 
koni v Las Mangas o víkendu. Cena aktivit se po-
hybuje zpravidla mezi 7 - 30 USD. Velice oblíbe-
né jsou také r'zné hry v bazénu a dal%í sporty. Pro 
náro"n#j%í studenty je mo$n! i v!let nap&. na Isla 
de la Plata (Machalilla National Park), zahrnuje do-
pravu, prohlídku a vstupy do parku. Cena v!let' se 
pohybuje od 35 USD za v!let a organizuje je míst-
ní agentura. )kola m'$e zprost&edkovat v!let s pr'-
vodcem na Galapágy. Vstup do národního parku 
se platí po p&íletu na Galapágy, stojí cca 120 USD.

1. N#m"ina ................................................... 30%
2. Francouz%tina ............................................ 20%
3. Nizozem%tina ............................................ 15%
4. Angli"tina ................................................. 13%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  Registra"ní poplatek ú"tovan! %kolou je 450 K".
2.  Vratn! depozit za u"ební materiály je cca 13 USD.
3.  Ob"ané *R a SR nepot&ebují pro pobyty do 90 dn' do Ekvádoru vízum.
4.  P&íplatek t!dn# v termínech 25.12.2022 - 8.4.2023 460 K" za rezidenci Mini Dorm, 810 K" za Bun-

galow Cabana a 580 K" za Bungalow Larger Cabana.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Guayaquil - Praha za nejni$%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t# v Guayaquil do ubytování stojí 2 310 K", oba odvozy stojí 4 390 K".

ÀLPMB��.POUBĖJUB�4QBOJTI�4DIPPM

Budova %koly, studenti p&i surfování, v hosp'dce a p&i odpoledních aktivitách na plá$i

Monta(ita

.JOJHSPVQ 20 55 minut 2 t!dny + 6 nejvíce 3 - 10

1SJWBUF��� 20 55 minut 2 t!dny + 1 klient 3 - 10

.JOJHSPVQ�4VSG� 20+5 55, *90 min 2 t!dny + 6 nejvíce 3 - 10

1SJWBUF����4VSG� 20+5 55, *90 min 2 t!dny + 1 klient, 6 nejvíce 3 - 10

,VS[�UâEOZ � � 4 � ��
.JOJHSPVQ ������� 12 100 ������ 24 200 ������
1SJWBUF��� ������ 16 130 ������ 32 230 ������

.JOJHSPVQ�4VSG ������ 17 480 ������ 34 950 ������

1SJWBUF����4VSG ������ 21 490 ������ 42 580 ������

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

���3F[JEFODF�.JOJ�%PSN, cca 10 min. ch'ze od %koly, velice jednoduch! druh uby-

tování, 4 - 6l'$kov! pokoj, bez stravy, ve&ejná prádelna je nedaleko
2 310 350

���#VOHBMPX�$BCBOB, cca 10 min. ch'ze od %koly, jednol'$kov! pokoj, vlastní 

koupelna, sdílená kuchyn#, bez stravy, WiFi zdarma, ve&ejná prádelna je nedaleko
3 930 580

���#VOHBMPX�-BSHFS�$BCBOB, cca 10 min. ch'ze od %koly, jednol'$kov! pokoj, 

vlastní koupelna a kuchyn#, bez stravy, WiFi zdarma, ve&ejná prádelna je nedaleko
4 850 690

���3PEJOB, cca 10 min ch'ze od %koly, jednol'$kov! nebo dvoul'$kov! pokoj,

sdílená koupelna, polopenze, ve&ejná prádelna je nedaleko
4 500 650

.JOJHSPVQ má 20 lekcí obecné %pan#l%tiny t!dn# ve skupin# nejvíce 6 student'.

1SJWBUF��� má 20 individuálních lekcí t!dn#. Nápl( kurz' se &ídí podle p&ání klienta.

.JOJHSPVQ�	1SJWBUF���
��4VSG kombinuje kurz Minigroup nebo Private 20 s 5 lekcemi surfování t!dn#.

---
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Nevyu!uje se: 2.1., 20.2., 7.4., 1.5., 26.5., 11.8.,  
9.10., 2.11., 3.11., 25.12.2023.
V"uka probíhá: 8.00 - 9.30; 9.45 - 11.15 hod. 
nebo 15.00 - 16.30; 16.45 - 18.15 hod.
Za!átky: Ka!dé pond"lí, je-li v pond"lí svátek,
za#íná se v úter$.

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

$VFODB
,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�$VFODB�&LWÈEPS���	�
�TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF�
LWBMJUOÓ�SPEJOZ�BQBSUNÈO�IPUFM���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č���UâEOZ�PE��������,č�

&LWÈEPS

Kurzy &pan"l&tiny v Cuence nabízí &kola &TUV-
EJP�4BNQFSF�$VFODB�od roku 1995. 'kola sídlí
v centru, má 7 t(íd, klubovnu, knihovnu, TV místnost 
a malou zahradu. Vyu#ují zde kvalitní místní u#ite-
lé. Studenti &pan"l&tiny bydlí v rodinách vy&&í st(ed-
ní t(ídy, v hotelu #i apartmánu. 'kola má kapaci-
tu 42 student%.
$VFODB, t(etí nejv"t&í m"sto Ekvádoru, má 410 ti-
síc obyvatel a le!í v ji!ní #ásti Ekvádoru, ve v$&ce  
2 500 metr% nad mo(em. Cuenca je hlavní m"sto 
provincie Azuay. 'pan"lé dobyli toto incké sídlo 
roku 1553 a roku 1557 zde zalo!ili m"sto. M"sto 
se roku 1999 stalo památkou UNESCO. Cuenca má 
2 univerzity, je hlavním kulturním m"stem Ekvádoru.
V Cuence je celoro#n" p(íjemné jarní klima. Ran-
ní teploty se pohybují od 6 do 7°C, v poledne do-
sahují 24°C a ve#er klesají na 12 - 13°C. De&tivé 
období jsou dv": (íjen - prosinec a b(ezen - kv"ten. 
Ekvádor le!í mezi Kolumbií a Peru na severozápa-
d" Ji!ní Ameriky.
Ekvádor je nesmírn" bohat$ na p(írodní krásy: pa-
cifické plá!e, poho(í And, amazonsk$ prales i v$-
jime#n$ sv"t Galapág. Hornatá rovníková zem" 
s 13 miliony obyvatel nabízí p(íznivé ceny. M"nou 
je americk$ dolar.

'kola Estudio Sampere Cuenca organizuje pro 
studenty &pan"l&tiny ve#írky, promítání film% a pro-
hlídky památek (vstupné není zahrnuto v cen"), 
lekce ekvádorské kuchyn" a tanc%, lekce ekvádor-
ské kultury a d"jin. Odpolední v$lety se v"nují p(e-
vá!n" incké minulosti regionu, nav&tívíte muzea, ar-
cheologické parky a jiné památky (Chopshi, Sha-
balula, Cojitambo, Coyoctor, Pumapungo, Sigsig, 
Chorleleg, Gualaceo). Celodenní sobotní v$lety 
mí(í do Ingapirky (ruiny inckého m"sta) nebo ná-
rodního parku El Cajas. V$lety stojí 40 - 50 USD. 

1. Angli#tina ................................................... 34%
2. Ital&tina .................................................... 15%
3. N"m#ina ................................................... 12%
4. Francouz&tina ............................................ 8%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ���

1.  Registra#ní poplatek ú#tovan$ &kolou je 810 K#.
2. P(íplatek za speciální dietu v rodin" je 580 K# t$dn". 

Rádi Vám zajistíme letenku do Quita a zp"t za nejni!&í dostupnou cenu (odlet z )R v sobotu).
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď v Quitu do hotelu blízko leti&t", nocleh v hotelu v Quitu (jedno-
l%!kov$ pokoj se snídaní) a druh$ den odvoz na leti&t" v Quitu. Letenku Quito - Cuenca a odvoz z leti&-
t" v Cuence do ubytování za 5 780 K#. Letenka Cuenca - Quito stojí cca 110 USD, koupíte ji v Cuence.

ÀLPMB��&TUVEJP�4BNQFSF�$VFODB

Katedrála v Cuence, v$uka, studenti &koly na v$let" a vodopády v Ekvádoru

Cuenca

*OUFOTJWF 20 45 minut 1 - 12 t$dn% 6 (8) nejvíce 3 - 9

*OUFOTJWF�� 20+5 45 minut 1 - 12 t$dn% 6 (8) nejvíce, 1 3 - 9

*OUFOTJWF��� 20+10 45 minut 1 - 12 t$dn% 6 (8) nejvíce, 1 3 - 9

0OF�UP�0OF��� 20 45 minut 1 - 12 t$dn% 1 klient 3 - 9

0OF�UP�0OF��� 25 45 minut 1 - 12 t$dn% 1 klient 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������� 13 270 ������ 24 950 4 160

*OUFOTJWF�� ������ 16 410 ������ 31 210 5 200

*OUFOTJWF��� ������ 19 440 ������ 37 300 6 220

0OF�UP�0OF��� ������ 20 350 ������ 40 330 6 720

0OF�UP�0OF��� ������ 23 530 ������ 46 450 7 740

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�/F�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�4P�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od &koly, vy&&í st(ední t(ída, jednol%!kov$ pokoj,

plná penze, WiFi zdarma, praní 1x t$dn" zdarma
  4 390   690

���"QBSUNÈO�0UPSPOHP, cca 20 minut jízdy MHD, jednol%!kov$ pokoj, vlastní ku-

chy*ka a koupelna, bez stravy, WiFi zdarma, praní cca 3 USD, max. 4 t$dny pobytu
  6 930 1 040

���)PUFM�-B�$BTPOB, 3*, 15 minut ch%ze od &koly, jednol%!kov$ pokoj, vlastní kou-

pelna, americká snídan", WiFi zdarma, ve(ejná prádelna nedaleko
10 400 2 080

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné &pan"l&tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 6 student% (v sezón" 8).

*OUFOTJWF�� má 20 lekcí obecné &pan"l&tiny ve skupin" nejvíce 6 student% (v sezón" 8) 

a 5 lekcí individuální v$uky t$dn".

*OUFOTJWF��� má 20 lekcí obecné &pan"l&tiny ve skupin" nejvíce 6 student% (v sezón" 8) 

a 10 lekcí individuální v$uky t$dn".

0OF�UP�0OF������ má 20 nebo 25 individuálních lekcí t$dn".

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



Nevyu!uje se: 2.1., 20.2., 21.2., 7.4., 1.5., 26.5., 
11.8., 9.10., 2.11., 3.11., 25.12.2023.
V"uka probíhá: Minigroup, Private 20, Travelling 
Classroom: 8.00 - 12.00 hod.
Manta Activo: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30 hod.
Za!átky: Ka!dé pond"lí, je-li v pond"lí svátek,
za#íná se v úter$.
Travelling Classroom: 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 
14.5., 11.6., 9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 26.11., 
24.12.2023.

Cena v K# zahrnuje v$uku, záv"re#n$ certifikát a poji%t"ní proti úpadku. Kurz Travelling Classroom navíc zahrnuje uvedené 
ubytování a program pro voln$ #as.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�TF[ØOď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

.BOUB&LWÈEPS� ÝQBOďMÝUJOB� MFUPWJTLP�.BOUB���TUVEFOUĜ�WF� UīÓEď�WF��� UâEFOOÓN 
LVS[V�v5SBWFMMJOH�$MBTTSPPNi�QP[OÈUF�DFMâ�&LWÈEPS���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č�

&LWÈEPS

Kurzy %pan"l%tiny v ekvádorském letovisku Manta 
nabízí "DBEFNJB�EF�&TQBĖPM� ��4VSQBDJmDP od 
roku 2000. &kola má 8 t'íd, studovnu, WiFi zdar-
ma, knihovnu a terasu s v$hledem na mo'e.
Surpacifico nabízí individuální v$uku nebo v$uku  
v mal$ch skupinkách (nejvíce 6 student() a jedine#-
n$ 4 t$denní kurz Travelling Classroom, b"hem n"-
ho! poznáte 4 ekvádorská m"sta: Quito, Cuenca, 
Manta, Monta)ita a nav%tívíte jejich památky. Místo 
Cuency m(!ete strávit t$den v Amazonii.
.BOUB je t'etí nejd(le!it"j%í ekonomické centrum
Ekvádoru, le!í na tichomo'ském pob'e!í, má cca 
195 tisíc obyvatel. Manta prosperuje díky nejv"t%í-
mu p'ístavu v Ekvádoru, rybolovu a je oblíben$m 
cílem turist(. Ekvádor le!í mezi Kolumbií a Peru. 
Zem" je nesmírn" bohatá na p'írodní krásy: nabízí 
tichomo'ské plá!e, úchvatné Andy, amazonsk$ pra-
les i v$jime#n$ sv"t Galapág. Rovníková zem" s 13 
miliony obyvatel je oblíbená i díky nízk$m cenám. 
V Ekvádoru se platí americk$m dolarem.

Academia de Espa)ol - Surpacifico ve m"st" Manta 
nabízí student(m spoustu aktivit pro voln$ #as. 
Mezi nejoblíben"j%í pat'í lekce va'ení, lekce salsy 
a dal%í. Studenti rádi tráví voln$ #as na plá!ích, 
nap'. El Murciélago a Santa Marianita. Surfa'i si 
zase oblíbili plá! San Lorenzo.
Surpacifico organizuje pro své studenty i v$lety 
nap'. do m"sta Montecristi, zalo!eného v 17. století, 
kde studenti mohou obdivovat koloniální architek-
turu (m"sto je “rodi%t"m” ru#n" tkan$ch klobouk( 
panama) a do m"sta La Pila, kde se vyráb"jí imitace 
historick$ch hlin"n$ch so%ek.

1. Angli#tina ................................................... 30%
2. N"m#ina .................................................... 20%
3. Nizozem%tina ............................................ 10%
4. Francouz%tina ............................................ 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  Registra#ní poplatek ú#tovan$ %kolou stojí 450 K#.
2. Poplatek za u#ebnice je 26 USD (platí se ve %kole).
3.  Ob#ané *R a SR nepot'ebují pro pobyty do 90 dn( v Ekvádoru vízum.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Guayaquil - Praha nebo Praha - Quito - Praha za nejni!%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z Guayaquilu do Manty stojí 2 540 K#, oba odvozy stojí 4 850 K#.
Z Guayaquilu jede do Manty autobus, 3,5 hodiny za 30 USD, z Quita letecky za cca 2 800 K#.

ÀLPMB��"DBEFNJB�EF�&TQBĖPM���4VSQBDJmDP

Studenti %koly na v$let" a ve volném #ase na plá!i

Manta

.JOJHSPVQ 20 55 minut 1 - 12 t$dn( 6 nejvíce, 4 obvykle 2 - 9

1SJWBUF��� 20 55 minut 1 - 12 t$dn( 1 klient 2 - 9

.BOUB�"DUJWP 35 55 minut 1 - 8 t$dn( 1 klient 2 - 9

5SBWFMMJOH�$MBTTSPPN 20 55 minut 4 t$dny 6 nejvíce, 4 obvykle 2 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � � EBMÝÓ�UâEFO
.JOJHSPVQ ����� 11 430 ������ 22 380 ������ 3 690

1SJWBUF��� ������ 16 120 ������ 31 780 ������ 5 300

.BOUB�"DUJWP ������ 30 600 ������ 60 570 ������ ---

5SBWFMMJOH�$MBTT��$VFODB --- --- ������ --- --- ---

5SBWFM��$MBTT��"NB[POJF --- --- ������ --- --- ---

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

���3PEJOB, max. 25 minut ch(ze od %koly, jednol(!kov$ pokoj, polopenze, vlastní 

koupelna ve v"t%in" rodin, nelze zajistit dietu, praní ve ve'ejné prádeln"
4 410 650

���"QBSUNÈO, v budov" %koly, jednol(!kov$ pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, 

sdílená kuchyn", ve'ejná prádelna nedaleko, WiFi zdarma
4 040 580

.JOJHSPVQ má 20 lekcí obecné %pan"l%tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 6 student(.

1SJWBUF��� má 20 individuálních lekcí t$dn". Nápl) lekcí se 'ídí podle p'ání klienta.

.BOUB�"DUJWP má 35 individuálních lekcí t$dn" - sou#ástí v$uky jsou i aktivity - nap'. náv%t"va 

národního parku, plá!e, blízk$ch ostrov(, apod.

5SBWFMMJOH�
$MBTTSPPN

má 20 lekcí %pan"l%tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 6 student( a trvá 4 t$dny.

První t$den strávíte v Quitu, druh$ v Cuence nebo v Amazonii, t'etí v Mant", #tvrt$ 

v Monta)it". V Quitu, Cuence a Mant" je ubytování v hostitelské rodin", jednol(!-

kov$ pokoj, polopenze, v Amazonii ve sdílen$ch apartmánech, jednol(!kov$ pokoj, 

plná penze, v Monta)it" ve sdílen$ch apartmánech, jednol(!kov$ pokoj, bez stravy.

1SPHSBN�2VJUP� prohlídka m"sta, lekce va'ení a salsy, Cotopaxi National Park.

1SPHSBN�$VFODB� prohlídka m"sta, lekce salsy, va'ení, incké m"sto Ingapirca.

1SPHSBN�"NB[POJF� procházky d!unglí, rafting, náv%t"vy u místních kmen(.

1SPHSBN�.BOUB� lekce salsy, lekce va'ení, Montecristi, paraglading - plá! Crucita.

1SPHSBN�.POUBĖJUB� lekce salsy, lekce va'ení, surfování.

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



Nevyu!uje se: 1.1., 6.4., 7.4., 1.5., 30.6., 15.9., 
20.10., 1.11., 25.12. 2023.
V"uka probíhá: Individual 20, 25, 30 a 35: 8.00 
- 10.00; 10.30 - 12.00.
P!esn" rozvrh stanoví #kola po dohod$ s Vámi.
Za!átky: Kter"koliv v#ední den, za%átek kurzu si 
m&'ete zvolit podle nejlep#í ceny letenky!

Cena v K% zahrnuje v"uku, registraci, u%ební materiály, záv$re%n" certifikát a poji#t$ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU��ÀQBOďMÝUJOB

"OUJHVB(VBUFNBMB�"OUJHVB�OÈEIFSOÏ�CF[QFčOÏ�NďTUP�JOEJWJEVÈMOÓ��LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ 
8J'J�[EBSNB�SPEJOZ�BQBSUNÈOZ���MFLDF�JOEJWJEVÈMOÓ�WâVLZ�[B�����������,č�

(VBUFNBMB

5FDÞO�6NÈO�"OUJHVB je #pi%ková #kola nabízející 
kurzy #pan$l#tiny v guatemalské Antigu$, byla zalo-
'ena v roce 1983. (kola má 35 lektor& s pr&m$rn$ 
20letou praxí v"uky #pan$l#tiny. (kola má patia, kde 
v$t#inou probíhá v"uka, 3 po%íta%e, WiFi zdarma 
a TV v klubovn$. Student&m je k dispozici o p!estáv-
kách zdarma káva, %aj a voda.
"OUJHVB má 46 000 obyvatel, byla zalo'ena roku 
1524 a stala se hlavním m$stem #pan$lské St!ední 
Ameriky. Antigua le'í blízko hlavního m$sta Gua-
temala City a je pova'ovaná za nejkrásn$j#í m$sto 
St!ední Ameriky. Turisty láká nádherná #pan$lská 
koloniální architektura a blízké mayské památky. 
Antigua má skv$lé podnebí, panuje v ní v$%né jaro 
(denní teploty se pohybují od 23°C do 31°C). 
Nejchladn$j#í je leden s 23°C, nejteplej#í jsou %er-
ven - zá!í (31°C). Nejmén$ pr#í v lednu a' dubnu, 
nejvíce v %ervenci a' listopadu.
(VBUFNBMB le'í ve St!ední Americe, byla zalo'ena 
roku 1821, má 14,7 milion& obyvatel, z toho 42% 
jsou Indiáni, potomci star"ch May&. Ú!ední jazyk je 
#pan$l#tina. Nejslavn$j#í památky Guatemaly jsou 
mayské chrámy v lokalit$ Tikal. Tamní pyramidy 
pocházejí ze 4. století p!.n.l.

Tecún Umán Antigua nabízí student&m #pan$l#tiny 
lekce tance, va!ení a v"roby keramiky, promítání fil-
m&, náv#t$vy místních muzeí %i p!edná#ky o guate-
malské historii, kultu!e a v"lety na kávové plantá'e. 
Tecún Umán po!ádá placené víkendové v"lety na 
plantá'e, do Tikalu, k jezeru Lago de Atitlan obklo-
penému vulkány nebo na plá' Monterrico. Cena v"-
let& je 65 - 275 USD. Na intenzivní kurzy #pan$l#ti-
ny v krásném m$st$ Antigua ur%it$ nezapomenete!

1. Japon#tina ..................................................... 50%
2. Angli%tina ..................................................... 35%
3.Francouz#tina ............................................... 2%
4. N$m%ina ......................................................  2%
���èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��

1.  P!i pobytu do 90 dn& nepot!ebují %e#tí a sloven#tí ob%ané vízum.
2.  P!íplatek za speciální dietu v hostitelské rodin$ není.

ÀLPMB��5FDÞO�6NÈO�"OUJHVB

Guatemala, studenti p!i aktivitách a Antigua

Antigua

Rádi Vám zajistíme letenku z Prahy do Guatemala City a zp$t, se dv$ma p!estupy, jedním v Evrop$ 
a druh"m v$t#inou v USA (budete pot!ebovat registraci ESTA - stojí 21 USD).
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti#t$ v Guatemala City do Antiguy (40 km) stojí 1 160 K%, odvoz 
zp$t stojí stejn$. 

*OEJWJEVBM��� 20 60 minut 1 t"den + 1 klient 2 - 8

*OEJWJEVBM��� 25 60 minut 1 t"den + 1 klient 2 - 8

*OEJWJEVBM��� 30 60 minut 1 t"den + 1 klient 2 - 8

*OEJWJEVBM��� 35 60 minut 1 t"den + 1 klient 2 - 8

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OEJWJEVBM��� ����� 14 940 ������ 29 440 ������ 4 910

*OEJWJEVBM��� ������ 16 810 ������ 33 260 ������ 5 520

*OEJWJEVBM��� ������ 20 370 ������ 40 330 ������ 6 720

*OEJWJEVBM��� ������ 23 530 ������ 46 450 ������ 7 670

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

OFCP�PE�TPCPUZ�EP�TPCPUZ�
DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 20 minut ch&ze od #koly, k praní m&'ete vyu'ít ve!ejnou prádelnu

jednol&'kov" pokoj, sdílená koupelna, plná penze ve v#ední dny 3 470   580

jednol&'kov" pokoj, vlastní koupelna, plná penze ve v#ední dny, WiFi, TV 5 780 1 040

���"QBSUNÈOZ, od 18 let, cca 5 minut ch&ze od #koly, jednolo'nicové nebo dvoulo'nicové, r&zné kategorie, WiFi zdar-

ma, TV, ob"vací pokoj, vlastní koupelna a kuchyn$, bez stravy, praní ve ve!ejné prádeln$, cena cca 5 780 K% t"dn$.

*OEJWJEVBM má 20, 25, 30 nebo 35 individuálních lekcí t"dn$ po 60 minutách.
Lekce b"vají rozlo'eny p!evá'n$ do dopoledních hodin, #kola Tecún Umán se pokusí 
p!izp&sobit Va#emu p!ání, pokud budete po'adovat jin" %asov" rozvrh. U%itelé 
sestaví program v"uky tak, aby Vám vyhovoval.

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



Nevyu!uje se: 7.4., 1.5., 7.8., 25.12.2023.
B!hem ostatních svátk" se vyu#uje. Pouze, pokud 
bude ve $kole mén! jak 5 student", $kola bude 
uzav%ena. 
V"uka probíhá: 
Standard: 9.00 - 10.40, 11.00 - 12.40 hod.
Intensive: 9.00 - 10.40, 11.00 - 12.40, 14.00 - 
15.40 hod.
Individuální lekce probíhají mezi 14.00 - 18.00 hod.
Za!átky: Ka&dé pond!lí. Je-li v pond!lí svátek, za-
#íná se v úter'.

Cena v K# zahrnuje v'uku, u#ební materiály, záv!re#n' certifikát a poji$t!ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�TF[ØOď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

$BSUBHFOB�.FEFMMÓO,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�,PMVNCJF�MFUPWJTLP�$BSUBHFOB�WFMLPNďTUP�.FEFMMÓO�ÝQJč-
LPWÏ�ÝLPMZ���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

,PMVNCJF

Kurzy $pan!l$tiny v Kolumbii ve m!st!ch Cartagena 
a Medellín nabízí $kola $FOUSP�$BUBMJOB od roku 
2016. Majitelé $koly jsou (v'ca%i, management je 
$v'carsko kolumbijsk'.
$FOUSP�$BUBMJOB�$BSUBHFOB sídlí v krásné kolo-
niální budov! v centru m!sta blízko Fernández de 
Madrid Square. (kola má 7 t%íd, WiFi, knihovnu, kli-
matizaci, posluchárnu a patio k relaxaci.
$BSUBHFOB�je p%ístavní m!sto na karibském pob%e-
&í Kolumbie s milionem obyvatel. Je pát'm nejv!t$ím 
m!stem Kolumbie. Historické centrum Cartageny je 
za%azeno do sv!tového d!dictví UNESCO. V!t$ina 
budov má jasn! &lutou barvu, typickou pro toto m!s-
to. Nejoblíben!j$í plá& je Playa Blanca.
$FOUSP�$BUBMJOB�.FEFMMÓO sídlí v p!kné a bezpe#-
né #tvrti El Poblado blízko Parque Lleras.  (kola má 
WiFi zdarma, knihovnu, 6 t%íd, zahradu a kavárnu. 
.FEFMMÓO je druhé nejv!t$í velkom!sto Kolumbie s 
více jak 2,5 mil. obyvateli. Le&í na stejnojmenné %ece 
v centru zem! v nadmo%ské v'$ce 1 500 metr" nad 
mo%em. Medellín je obchodní, pr"myslové a kultur-
ní centrum. Mezi oblíbené a vyhledávané turistické 
cíle pat%í akvárium Parque Explora, projí&)ka Me-
tropolitním vlakem, koupání v Laguna de Guatope 
#i náv$t!va zahrady Jardín Botánico.

Centro Catalina organizuje ve#írky na uvítanou, ná-
v$t!vu místních muzeí, promítání film", lekce salsy a 
rumby, cyklov'lety ad. (kola po%ádá v'lety nap%. do 
Rosario Island, Santa Marta, Barefoot Park, Sculp-
ture Plaza, El Castilo Museum, vyhlídku v Mirador 
de las Palmas aj. Na kurz $pan!l$tiny v Kolumbii 
ur#it! nezapomenete!

1. Angli#tina .................................................... 23%
2. N!m#ina ................................................... 19%
3. Nizozem$tina ............................................ 10%
4. Francouz$tina ............................................ 4%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�...............................................� ���

1.  Registra#ní poplatek ú#tovan' $kolou je 1 250 K#, ubytovací poplatek ú#tovan' $kolou je 830 K#.
2.   P%íplatek za vlastní koupelnu v rodin! se snídaní je 690 K#, s polopenzí 700 K# t'dn!. 
3. P%i pobytu do 90 dn" nepot%ebují #e$tí a sloven$tí ob#ané vízum.
4. Speciální dieta je bez p%íplatku, je v$ak nutno uvést ji v p%ihlá$ce.

Rádi Vám zajistíme letenku do Cartageny #i Medellínu (v!t$inou se dv!ma p%estupy) a zp!t za nejni&$í 
dostupnou cenu.�0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t! Medellín do ubytování stojí 1 040 K#, oba od-
vozy stojí 1 850 K#. 0EWP[�[�MFUJÝUď�$BSUBHFOB�do ubytování stojí 690 K#, oba odvozy stojí 1 160 K#. 

ÀLPMB��$FOUSP�$BUBMJOB

Budova $koly v Cartagen! a student $koly na v'let!

Medellín

4UBOEBSE 20 50 minut 1 t'den +  8 nejvíce, obvykle 5 1 - 9

*OUFOTJWF 30 50 minut 1 t'den + 8 nejvíce, obvykle 5 1 - 9

4UBOEBSE������� 20+5,10 50 minut 1 t'den + 8 nejvíce, obvykle 5, 1 1 - 9

1SJWBUF��� 20 50 minut 1 t'den + 1 klient 1 - 9

,VS[�UâEOZ � 3 4 � �� EBMÝÓ�UâEFO
4UBOEBSE ������ 15 390 ������ 29 140 �������� 4 810

*OUFOTJWF ������ 19 430 ������ 37 120 �������� 6 120

4UBOEBSE���� ������ 20 990 ������ 39 780 �������� 6 560

4UBOEBSE����� ������ 26 420 ������ 50 430 ������ 8 320

1SJWBUF��� ������ 33 280 ������ 65 200 ������� 10 750

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�4P�	/F
�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�4P�	/F
�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V��
6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�ÞčUPWBOâ�ÝLPMPV�TUPKÓ�����,č�

DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, 15 - 45 minut ch"ze od $koly v Medellin, cca 25 min. od $koly v Cartagen!, sdílená koupelna, WiFi 

zdarma, základní praní 1x t'dn! zdarma

jednol"&kov' pokoj, snídan!, sdílená koupelna 4 600   920

jednol"&kov' pokoj, polopenze, sdílená koupelna 5 980 1 160

���"QBSUNÈO�$BSUBHFOB�studio, cca 20 min. ch"ze od $koly, WiFi zdarma, klimatizace

jednol"&kov' pokoj, bez stravy, vlastní koupelna a kuchy*ka 7 140 1 390

���3FTJEFODF�$BSUBHFOB�"$�, mo&no cca od #ervence 2023, cca 20 min. ch"ze od $koly, klimatizace, terasa 

jednol"&kov' pokoj Standard, sdílená koupelna, bez stravy, WiFi zdarma Nyní v rekonstrukci, ubyto-
vání mo&né po ov!%ení od 

#ervence 2023.
jednol"&kov' pokoj Superior, vlastní koupelna, bez stravy, WiFi zdarma

���3FTJEFODF�.FEFMMÓO�v areálu $koly, WiFi zdarma, se snídaní

jednol"&kov' pokoj Standard, v!trák, sdílená koupelna 4 830  810

jednol"&kov' pokoj Superior, klimatizace, vlastní koupelna 5 980 1 040

Pro studenty, kte%í cht!jí studovat $pan!l$tinu v Kolumbii.

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné $pan!l$tiny t'dn! ve skupin! nejvíce 8 student".

*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné $pan!l$tiny t'dn! ve skupin! nejvíce 8 student".

4UBOEBSE������� kombinuje kurz Standard s  5 nebo 10 individuálními lekcemi t'dn!, které 

jsou zam!%eny na témata dle p%ání klienta.

1SJWBUF��� má 20 individuálních lekcí obecné $pan!l$tiny t'dn!. 

---
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Po#et lekcí t'dn!
Délka  

1 lekce
Délka kurzu  
v t'dnech

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

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

Cartagena



Nevyu!uje se: 9.1., 20.3., 6.4., 7.4., 1.5., 22.5., 
12.6., 19.6., 3.7., 20.7., 7.8., 21.8., 16.10., 6.11., 
13.11., 8.12.2023.
V"uka probíhá: 9.00 - 13.00 hod., 20 minut p!e-
stávka.
Za!átky: Ka"dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za$íná se v úter%.
Data pro naprosté za$áte$níky: 2.1., 16.1., 6.2., 
20.2., 6.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4., 8.5., 15.5.,  
5.6., 26.6., 10.7., 24.7., 14.8., 28.8., 4.9., 
18.9., 2.10., 9.10., 23.10., 20.11., 27.11., 11.12., 
18.12.2023.

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�TF[ØOď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

Bogotá,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�#PHPUÈ�IJTUPSJDLÏ�DFOUSVN�LWBMJUOÓ�ÝLPMB���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď 
8J'J�[EBSNB�JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF���UâEOZ�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

,PMVNCJF

Kurzy &pan#l&tiny v Bogot# nabízí &kola *OUFSOB-
UJPOBM�)PVTF�#PHPUÈ od roku 2007. 'kola sídlí 
v krásné starodávné budov# v La Candelaria, srd-
ci historické $ásti Bogoty. Budete obdivovat krásné 
p(vodní cihlové a d!ev#né podlahy a ze d!eva vy-
!ezávané stropy. IH Bogotá pat!í do presti"ního !e-
t#zce &kol International House, má 11 modern# vy-
baven%ch t!íd, WiFi zdarma, 2 multimediální u$eb-
ny, posluchárnu a dv# prostorná patia k relaxaci.
Bogotá je ideální místo pro studium &pan#l&tiny. Je 
to "ivotem kypící aglomerace s 8 milióny obyvatel. 
Má bohatou kulturní tradici, p!ezdívá se mu „Até-
ny Latinské Ameriky“. Le"í 2 650 metr( nad mo!em.
Najdete zde p!ekrásné ukázky koloniální i moderní 
architektury a mnoho muzeí (nap!. muzeum zlata). 
Nav&tivte m#sto Guatavita, kde Indiáni uchováva-
li své zásoby zlata, $i solnou katedrálu Zipaquirá.
Pr(m#rná teplota v Bogot# je 14°C, nejsu&&í m#-
síce jsou prosinec a" b!ezen, nejvíce pr&í v dub-
nu, kv#tnu, zá!í a" listopadu. Bezpe$nostní situace 
se v posledních letech v%razn# zlep&ila, Bogotá je 
bezpe$n#j&í ne" Rio de Janeiro nebo Mexico City.

International House Bogotá organizuje pro své stu-
denty zajímav% program pro voln% $as, nap!. ve$í-
rek na uvítanou, náv&t#vu místních muzeí, promítání 
film(, lekce salsy. Platíte si pouze vstupné a dopravu.
V sobotu se jezdí nap!íklad do m#st Zipaquirá, 
Boyacá nebo Guatavita. Bogotá má více ne" 300 
km cyklostezek. Na kurz &pan#l&tiny v Kolumbii 
ur$it# nezapomenete!

1. N#m$ina .................................................... 45%
2. Francouz&tina ................................................ 29%
3. Portugal&tina ............................................. 15%
4. Angli$tina ................................................... 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�...............................................� ���

1.  U$ební materiály se platí na míst#, stojí cca 50 USD.
2.  P!i pobytu do 90 dn( nepot!ebují $e&tí a sloven&tí ob$ané vízum.

Rádi Vám zajistíme letenku do Bogoty (se dv#ma p!estupy) a zp#t za nejni"&í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti&t# v Bogot# do ubytování stojí 1 160 K$. Odvoz zp#t stojí stej-
n#. Pokud budete p!ilétat nebo odlétat mezi 21.00 - 8.00 hod., cena jednoho odvozu bude 1 730 K$.

ÀLPMB��*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�#PHPUÈ

Studenti p!i v%uce, patio &koly, studenti o p!estávce

Bogotá

*OUFOTJWF 20 55 minut 2 t%dny + 8 nejvíce, obvykle 5 1 - 9

*OEJWJEVBM��������� 10, 15, 20 55 minut 2 - 12 t%dn( 1 klient 1 - 9

#VTJOFTT�4QBOJTI 20+10 55 minut 2 - 12 t%dn( 8 nejvíce, obvykle 5, 1 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������ 16 120 ������ 29 240 �������� 4 540

*OEJWJEVBM��� ������ 21 490 ������ 42 580 �������� ---

*OEJWJEVBM��� ������ 30 220 ������ 59 810 ������� ---

*OEJWJEVBM��� ������ 39 880 ������ 78 920 ������� ---

#VTJOFTT�4QBOJTI ������ 37 600 ������ 71 690 ������� ---

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

���3PEJOB, do 35 minut MHD od &koly, WiFi zdarma, praní 1x t%dn# zdarma

jednol("kov% pokoj, sdílená koupelna, snídan# 6 190 830

jednol("kov% pokoj, sdílená koupelna, polopenze 6 880 830

���)PUFM, r(zné cenové kategorie, od 45 do 100 USD za noc.

Pro studenty, kte!í cht#jí studovat &pan#l&tinu v exotické Bogot#.

*OUFOTJWF má 20 lekcí &pan#l&tiny t%dn# ve skupin# nejvíce 8 student(.

*OEJWJEVBM má 10, 15 nebo 20 individuálních lekcí obecné &pan#l&tiny t%dn#.

Nápl) kurzu si ur$uje sám klient.

#VTJOFTT�4QBOJTI kombinuje kurz Intensive s 10 individuálními lekcemi t%dn#, které jsou zam#-

!eny na obchodní &pan#l&tinu - prezentace, obchodní jednání, telefonáty atd.

---

P#ÍPLATKY:
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Nevyu!uje se: 6.4., 7.4., 1.5., 25.7., 2.8., 14.8., 

15.9., 1.12.2023.
V"uka probíhá: 8.00 - 9.40; 10.00 - 11.40 hod. 
Lekce One to One probíhají po 12.20 hod.
Za!átky: Ka!dé pond"lí, je-li v pond"lí svátek,
za#íná se v úter$.

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
�ÀQBOďMÝUJOB

1MBZB�+BDØ,PTUBSJLB�LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�QMÈä�1MBZB�+BDØ�OÈEIFSOÏ�MFUPWJTLP�TLWďMâ�TVSG�
OFKWÓDF���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�SPEJOZ�B�BQBSUNÈOZ���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

,PTUBSJLB

Kurzy %pan"l%tiny v Kostarice vyu#uje %kola %JÈ-
MPHP�"DBEFNÓB�5JDB�EF�&TQBĖPM�od roku 1986. 
Pobo#ku v Playa Jacó %kola otev&ela na za#átku 
roku 2007, aby nabídla kurzy %pan"l%tiny na oblí-
bené plá!i, v p&ímo&ském letovisku, které proslulo 
jako ráj surfa&'.
Diálogo Academía Tica sídlí v Playa Jacó, v p&íjem-
né reziden#ní #tvrti na ulici Calle Naciones Unidas, 
15 minut ch'ze od plá!e. V okolí %koly jsou hotely, 
restaurace, obchody a p'j#ovny kol. 
(kola má zahradu o rozloze 900 m2, terasu a mal$ 
bazén, 4 t&ídy (terasa se také vyu!ívá k v$uce), WiFi 
p&ipojení zdarma, knihovni#ku, videotéku a audio-
téku, 3 toalety a kuchy)ku.
1MBZB�+BDØ je nejpresti!n"j%í kostarické pacifické 
letovisko, le!í jeden a p'l hodiny jízdy od San José, 
má celoro#n" tropické podnebí - pr'm"rné teplo-
ty jsou 25 - 30 stup)' Celsia. Playa Jacó proslula 
jako ráj surfa&' a potáp"#'. Nejmén" v této loka-
lit" pr%í od prosince do konce dubna. Pokud Vás 
omrzí plá!, jen 25 km severn" od Playa Jacó je 
národní park Carara, kde si m'!ete prohlédnout 
tukany a makaky.
,PTUBSJLB má 3,2 miliony obyvatel a je pova!o-
vána za „st&edoamerické (v$carsko“, je to stabilní 
a prosperující zem". Gramotnost je 95%, Kostari-
#ané p&esn" vyslovují a mluví pomalu, co! studenti 
%pan"l%tiny vítají. Kostarika má nejvíce národních 
park' ve St&ední Americe a na pob&e!í Tichého 
oceánu má skv"lé plá!e.

Kurzy %pan"l%tiny v Playa Jacó dopl)ují r'zné ak-
tivity: ochutnávky ovoce, kávy, lekce va&ení a mí-
chání koktejl', lekce tance, r'zné hry a workshopy, 
náv%t"vy bio farem, filmová odpoledne, náv%t"vy 
místních trh', mezinárodní studentské ve#e&e a dal-
%í. (kola také nabízí placené v$lety.

1. N"m#ina .................................................... 30%
2. Angli#tina ................................................... 24%
3. Francouz%tina ............................................ 8%
4. Nizozem%tina ............................................ 7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ���

1.  Zap'j#ení u#ebních materiál' stojí 35 USD, platí se na míst". V apartmánu se platí depozit 100 USD. 
2.  Pro pobyty do 90 dn' nepot&ebují ob#ané *R a SR do Kostariky vízum. 
3.  P&i odletu se platí odletová taxa cca 29 USD, v"t%ina aerolinek zahrnuje tuto taxu do ceny letenky.
4.  P&íplatek za speciální dietu v hostitelsk$ch rodinách není, ale student si hradí potraviny sám. 

0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�z leti%t" v San José do Playa Jacó stojí 3 000 K#. Platí pro p&ílety od 
5.00 do 19.30 hod. P&i pozd"j%ím p&íletu (nejlépe v sobotu) Vám zajistíme hotel u leti%t" San José za cca 
2 700 K# a druh$ den odvoz do Playa Jacó za 3 000 K#. Odvoz zp"t stojí stejn". Autobus z hl. autobus. 
nádra!í San José do Playa Jacó stojí cca 9 USD. Shuttle leti%t" San José - Playa Jacó stojí cca 60 USD.

ÀLPMB��%JÈMPHP�"DBEFNÓB�5JDB�EF�&TQBĖPM

Studenti na plá!i, tukan, studenti p&i aktivitách, budova %koly

Playa Jacó

*OUFOTJWF 20 50 minut 1 t$den + 6 nejvíce 2 - 8

*OUFOTJWF�1MVT 20+5 50 minut 1 t$den + 6 nejvíce, 1 2 - 8

0OF�UP�0OF��� 20 50 minut 1 t$den + 1 klient 2 - 8

,VS[�UâEOZ � 3 � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������ 21 950 ������ 43 250 ��������   6 910

*OUFOTJWF�1MVT ������ 29 910 ������ 58 870 ������� 9 470

0OF�UP�0OF��� ������ 33 560 ������ 64 310 ������� 9 890

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 20 minut MHD od %koly, jednol'!kov$ pokoj, polopenze, sdílená 

koupelna, praní 1x t$dn" zdarma, vlastní ru#níky s sebou
5 600 900

���"QBSUNÈO, od 18 let, cca 15 minut ch'ze od %koly, 2 lo!nice, kuchy)ka, televize, depozit 100 USD, vlastní 

ru#níky s sebou, pra#ka je k dispozici v apartmánu

dvoul'!kov$ pokoj, bez stravy, pouze pro dvojice cestující spole#n", cena za osobu 3 360 560

jednol'!kov$ pokoj, bez stravy 4 480 780

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné %pan"l%tiny t$dn" ve skupin" max. 6 student'.

*OUFOTJWF�1MVT  kombinuje kurz Intensive a 5 individuálních lekcí t$dn".

0OF�UP�0OF��� má 20 individuálních lekcí %pan"l%tiny t$dn". Promyslete si, na které dovednosti 

nebo témata se chcete zam"&it a sd"lte nám své po!adavky.

---

1õ¶1-"5,:�

%013"7"�

;"è«5,:�,63;ù�"�30;73)�7Å6,:�

101*4�À,0-:�

7Å-&5:�"�",5*7*5:�

4-0Ç&/¶�456%&/5ù�	QPEMF�KB[ZLĜ�S������
�

$&/¶,�6#:507«/¶������

$&/¶,�,63;ù������

101*4�,63;ù�

Po#et lekcí 
t$dn"

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t$dnech

Po#et student' ve 
t&íd"

Jaz. úrove) 1õ&)-&%�,63;ù�
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Cena v K! zahrnuje v"uku, záv#re!n" certifikát a poji$t#ní proti úpadku.

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�MÏUď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

4BO�+PTÏ���$PSPOBEP,PTUBSJLB�LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�4BO�+PTÏ�WZTPLÈ�LWBMJUB�QīÓQSBWB�OB�[LPVÝLV�
%&-&�OFKWÓDF���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�PE��������,č����UâEOĜ�PE��������,č�

,PTUBSJLB

Kurzy $pan#l$tiny v San José, hlavním m#st# Kos-

tariky, vyu!uje $kola %JÈMPHP�"DBEFNÓB�5JDB�EF�
&TQBĖPM od roku 1986. %kola má kvalifikované u!i-

tele, 10 t&íd, knihovnu, po!íta!ovou u!ebnu, WiFi 

p&ipojení, zahradu o rozloze 3 800 m2 a kavárnu.

Diálogo Academía Tica pat&í mezi nejlep$í $koly  

v Kostarice, má akreditaci Instituto Cervantes a na-

bízí p&ípravné kurzy $pan#l$tiny ke zkou$ce DELE.

%kola  sídlí v klidné !tvrti Coronado na okraji hlavní-

ho m#sta San José, v areálu b"valé kávové plantá-

'e. Centrum San José je 20 minut jízdy autobusem 

(jezdí ka'd"ch 15 minut, jízdenka stojí p(l dolaru).  

%kola má také pobo!ku na krásné plá'i Jacó.

,PTUBSJLB je tropická zem#, má 3,2 miliony obyva-

tel a je pova'ována za „st&edoamerické %v"carsko“. 

Kostarika má &adu národních park(. 

Kostari!ané p&esn# vyslovují a mluví pomalu, co' stu-

denti $pan#l$tiny vítají. Negramotnost je velmi nízká. 

Podnebí hlavního m#sta Kostariky 4BO�+PTÏ (le'í 

1 100 metr( nad mo&em) lze charakterizovat jako 

„v#!né jaro“ (teploty od 16°C do 26°C). Suché 

období je v San José od prosince do konce dub-

na, od kv#tna do listopadu odpoledne !ast#ji pr$í.

Kurzy $pan#l$tiny v San José doprovázejí r(zné ak-

tivity: ochutnávky ovoce, kávy, lekce va&ení a míchá-

ní koktejl(, lekce tance, r(zné hry a workshopy, ná-

v$t#vy bio farem, filmová odpoledne, náv$t#vy mís-

ních trh(, mezinárodní studentské ve!e&e a dal$í. 
%kola také nabízí placené v"lety.

1.   Zkou$ka DELE stojí 105 - 180 USD dle jazykové úrovn#, platí se na míst#.
2.  Zap(j!ení u!ebních materiál( stojí cca 35 USD, platí se na míst#.
3.  Pro pobyt do 90 dn( nepot&ebují ob!ané )R a SR vízum. P&i odletu se platí odletová taxa 29 USD.
4.  P&íplatek za speciální dietu v hostitelsk"ch rodinách není. Student si speciální potraviny hradí sám.
5.  V apartmánu se platí vratn" depozit 100 USD.

0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t# v San José do ubytování stojí 1 270 K!, odvoz zp#t je za stejnou cenu.

ÀLPMB��%JÈMPHP�"DBEFNÓB�5JDB�EF�&TQBĖPM

Budova $koly, studenti na v"let#

San José

/FWZVčVKF�TF� 6.4., 7.4., 1.5., 25.7., 2.8., 14.8., 

15.9, 1.12.2023..

7âVLB�QSPCÓIÈ� Intensive: 8.00 - 9.40; 10.00 - 11.40 

hod. Intensive Plus 8.00 - 9.40; 10.00 - 11.40; 12.20 - 

14.00 hod. Lekce One to One probíhají odpoledne.

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

za!íná se v úter".

Zkou$ka DELE: 14.4., 20.5., 7.7., 18.11.2023.

Na kurz DELE Exam nastupte 1 - 4 t"dny p&ed 

zkou$kou. Registrace je nejpozd#ji 2 m#síce p&ed 

zkou$kou!

*OUFOTJWF 20 50 minut 1 t"den + 6 nejvíce 2 - 8

*OUFOTJWF�1MVT 20+5 50 minut 1 t"den + 6 nejvíce, 1 2 - 8

4VQFS�*OUFOTJWF�1MVT 20+10 50 minut 1 t"den + 6 nejvíce, 1 2 - 8

0OF�UP�0OF��� 10 50 minut 1 - 12 t"dn( 1 klient 2 - 8

0OF�UP�0OF��� 20 50 minut 1 - 12 t"dn( 1 klient 2 - 8

%&-&�&YBN�1SFQBSBUJPO 20+10 50 minut 1 - 4 t"dny 6 nejvíce 5 - 8

,VS[�UâEOZ � 3 � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������ 18 150 ������ 35 400 �������� 5 570

*OUFOTJWF�1MVT ������ 26 180 ������ 51 540 ������ 8 260

4VQFS�*OUFOTJWF�1MVT ������ 34 280 ������ 66 970 ������� 10 830

0OF�UP�0OF��� ������ 17 480 ������ 34 060 �������� ---

0OF�UP�0OF��� ������ 33 610 ������ 64 310 ������� ---

%&-&�&YBN�1SFQBSBUJPO ������ 31 590 ������ -- --- ---

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB�4UBOEBSE, do 30 minut ch(ze od $koly, sdílená koupelna, jednol('kov" 

pokoj, polopenze, vlastní ru!níky s sebou, praní 1x t"dn# zdarma
5 210 790

���3PEJOB�4UBOEBSE�1MVT, do 30 minut ch(ze od $koly, vy$$í standard, vlastní koupelna, praní 1x t"dn# zdarma

dvoul('kov" pokoj, polopenze, vlastní ru!níky s sebou, praní v cen#, cena za osobu 4 530 790

jednol('kov" pokoj, polopenze, vlastní ru!níky s sebou, praní v cen# 5 890 910

���"QBSUNÈO, v areálu $koly, od 18 let, sdílená koupelna a kuchy*ka, TV, WiFi zdarma, pra!ka k dispozici v apartmánu

dvoul('kov" pokoj, bez stravy, cena za osobu, pouze pro dvojice cestující spole!n# 2 720 450

jednol('kov" pokoj, bez stravy, vlastní ru!níky s sebou 3 400 570

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné $pan#l$tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 6 student(.

*OUFOTJWF�1MVT kombinuje kurz Intensive s 5 individuálními lekcemi t"dn#.

4VQFS�*OUFOTJWF�1MVT kombinuje kurz Intensive s 10 individuálními lekcemi t"dn#.

0OF�UP�0OF������ má 10 nebo 20 individuálních lekcí t"dn#. 

%&-&�&YBN
1SFQBSBUJPO

má 20 lekcí obecné $pan#l$tiny ve skupin# max. 6 student( a 10 lekcí p&ípra-

vy na zkou$ku DELE t"dn#. Kurz DELE Exam Preparation trvá 1 a' 4 t"dny.

---
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Po!et student( ve 
t&íd#

Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�

1. Angli!tina ................................................... 24%
2. N#m!ina ................................................... 19%
3. Francouz$tina ............................................ 12%
4. Nizozem$tina ............................................ 10%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�............................................... ���

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



Nevyu!uje se: 2.1., 6.1., 6.4., 7.4., 1.5., 25.7., 
26.7., 10.10., 1.11., 25.12.2023.
V"uka probíhá: Part Time: 9.00 - 10.30 hod.
Standard, Private 20: 9.00 - 10.30; 11.15 - 12.45 hod.
Intensive: 8.30 - 10.00; 10.30 - 12.00; 12.30 - 
14.00 hod.
Za!átky: Ka!dé pond"lí, je-li v pond"lí svátek, 
za#íná se v úter$.

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

)BWBOB)BWBOB�LVS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�OFKWÓDF����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�LWBMJUOÓ�BQBSUNÈO�
LPVTFL�PE�QMÈäF���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č����UâEOĜ�LVS[V�PE��������,č�

,VCB

4QSBDIDBGGF� )BWBOB nabízí kurzy %pan"l%tiny 
v Havan" od roku 2001! &kola sídlí ve dvoupat-
rové budov" v presti!ní diplomatické #tvrti Mira-
mar, blízko plá!e. Miramar je velmi !ivá #tvr' se 
spoustou restaurací, bar( a no#ních klub(. &ko-
la má 6 klimatizovan$ch t)íd, tane#ní studio, klu-
bovnu, kuchy*ku, 2 po#íta#e s internetem pro stu-
denty (4 CUC za hodinu p)ipojení). Sprachcaf-
fe vydává certifikáty uznané kubánskou vládou. 
&kola nabízí nejen kurzy %pan"l%tiny, ale i kur-
zy salsy.
)BWBOB byla zalo!ena roku 1515, je hlavní m"s-
to Kuby a má nejkrásn"j%í hispánsk$ koloniální ur-
banistick$ komplex na Kub". Ohromí Vás bohatství 
památek Havany a p)átelskost Kubánc(. Stará #ást 
Havany je pod ochranou UNESCO.
Kuba má tropické podnebí. Nejsu%%í m"síce jsou 
listopad - kv"ten, nejvíce pr%í v #ervnu, zá)í a )íjnu. 
+ervenec a srpen jsou srá!kov" pr(m"rné. Pr(m"r-
ná teplota mo)e je 25 - 30 stup*( Celsia!

Nav%tivte muzeum rumu, m"stské muzeum, pro-
cházejte se starou Havanou, po náb)e!í Male-
con, nav%tivte nám"stí Plaza de la Catedral a Pla-
za Vieja a pevnost El Morro. Pokud chcete poznat 
sou#asnou kubánskou kulturu, zajd"te do Fábrica 
de Arte Cubano, kde se schází místní um"lci. Za-
m"stnanci Sprachcaffe Havana Vám rádi poradí, 
kam se vydat. 
Havana je v$borné v$chodisko pro cesty po Kub". 
M(!ete si s místními zahrát baseball, jezdit na kole 
nebo se v"novat vodním sport(m. Kuba je hlavn" 
hudba a tanec. M(!ete se nau#it tan#it danzón, 
rumbu, mambu, #a#u nebo salsu. Kuba má bohatou 
kulturu a Kubánci mluví srozumitelnou %pan"l%tinou. 

1. N"m#ina ........................................................ 39%
2. Francouz%tina ................................................ 9%
3. Ital%tina .......................................................... 6%
4. Holand%tina ................................................... 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................... ��

1.  U#ební materiály Vám budou zap(j#eny nebo si je zakoupíte ve %kole, ceny se li%í dle délky a typu kurzu.
2.  Kubánská turistická karta stojí 750 K#. Rádi Vám ji zajistíme, platí 30 dn(, na míst" ji lze prodlou!it.
�����5VUP�UVSJTUJDLPV�LBSUV�OFM[F�QPVäÓU�QPLVE�DFTUVKÓDÓ�WTUVQVKF�OB�,VCV�QīFT�64"��

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Havana - Praha za nejni!%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t" v Havan" do ubytování a zp"t na leti%t" stojí 1 390 K#.

ÀLPMB��4QSBDIDBGGF�)BWBOB

Studentky v apartmánu a v kavárn", studenti p)ed %kolou Sprachcaffe Havana

Havana

1BSU�5JNF 10 45 minut 1 t$den + 10 nejvíce 1 - 9

4UBOEBSE 20 45 minut 1 t$den + 10 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF 30 45 minut 1 t$den + 10 nejvíce 1 - 9

4UBOEBSE��� 20+10 45 minut 1 - 12 t$dn( 10 nejvíce, 1 1 - 9

1SJWBUF��� 20 45 minut 1 - 12 t$dn( 1 klient 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO

1BSU�5JNF ������� 10 110 ������ 20 220 ������ 2 930

4UBOEBSE ����� 14 760 ������ 29 440 ������ 4 460

*OUFOTJWF ������ 20 150 ������ 39 920 ������ 6 210

4UBOEBSE��� ������ 30 350 ������ 60 080 ������� ---

1SJWBUF��� ������ 40 210 ������ 79 830 ������� ---

1BSU�5JNF má 10 lekcí obecné %pan"l%tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 10 student(.

4UBOEBSE má 20 lekcí obecné %pan"l%tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 10 student(.

*OUFOTJWF má 30 lekcí obecné %pan"l%tiny t$dn" ve skupin" nejvíce 10 student(.

4UBOEBSE��� kombinuje kurz Standard s 10 individuálními lekcemi t$dn".

1SJWBUF��� má 20 individuálních lekcí %pan"l%tiny t$dn". Nápl* lekcí se )ídí podle p)ání klienta.

K jazykov$m kurz(m si m(!ete p)ikoupit 4BMTB�$PVSTF - lekce salsy pod dohledem profesionálního 

u#itele a tanec s kubánsk$m partnerem, celkem 10 hodin t$dn" za 152 EUR.

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

4F[ØOB�" 4F[ØOB�# OPD�OBWÓD�" OPD�OBWÓD�#

���)PUFM, do 30 minut ch(ze od %koly, klimatizace, TV, sejf, bez WiFi

1l(!kov$ pokoj,  bez stravy, vlastní koupelna 11 090 12 750 2 220 2 540

���"QBSUNÈO, cca 30 min. ch(ze od %koly, kousek od plá!e, 50 m od nákupního centra, klimatizace

1l(!kov$ pokoj, bez stravy, sdílená koupelna   7 390   9 060 1 480 1 800

4F[ØOB�"���������������������4F[ØOB�#������������������������������������������

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



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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

1MBZB�EFM�$BSNFO1MBZB�EFM�$BSNFO���CF[QFčOÏ�LSÈTOÏ�MFUPWJTLP�LWBMJUOÓ�ÝLPMB�B�SF[JEFODF�CMÓ[LP�
QMÈäF�NBY����TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�LVS[Z�WBīFOÓ�B�UBODF���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

.FYJLP

---

International House Riviera Maya organizuje ve-
!írky, konverza!ní kluby s místními studenty, promí-
tání mexick"ch film%, lekce va&ení a latinskoameric-
k"ch tanc% a placené v"lety do Chichen Itzá, Tulu-
mu !i Havany nebo potáp#ní na korálov"ch útesech 
ostrova Cozumel.

1. N#m!ina ...................................................... 28%
2. Angli!tina.................................................... 20%
3. Portugal$tina ............................................... 20%
4. Holand$tina................................................ 3%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ .................................................� ��

1.  3FHJTUSBDF�KF�QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�[EBSNB� U!ební materiály se platí na míst#, cca 50 USD.
2.  Pro pobyt v Mexiku do 90 dn% nepot&ebují ob!ané 'R a SR vízum.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Cancún - Praha za nejni($í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti$t# v Cancúnu do ubytování v Playa del Carmen stojí 2 260 K!.
Odvoz zp#t za stejnou cenu. Cena odvozu v dob# mezi 18.00 - 8.00 hod. je 3 470 K! za jednu cestu.

ÀLPMB��*OUFSOBUJPOBM�)PVTF�3JWJFSB�.BZB

V"uka, vchod do $koly, studenti na v"let# a plá(

Playa
del Carmen

/FWZVčVKF�TF� 6.2., 20.3., 6.4., 7.4., 1.5., 20.11., 
25.12.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30 hod. 
V"uka va&ení a tance je od 14.30 do 16.00 hod., 
v#t$inou v úter" a ve !tvrtek.
;BčÈULZ� Ka(dé pond#lí, je-li v pond#lí svátek,
za!íná se v úter".
Naprostí za!áte!níci mohou za!ít: 9.1., 23.1., 
7.2., 20.2., 6.3., 21.3., 3.4., 17.4., 2.5., 15.5., 
29.5., 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., 
26.12.2023.

*OUFSOBUJPOBM� )PVTF� 3JWJFSB� .BZB� vznikla
roku 2003 jako pobo!ka $koly International 
House Barcelona. )koly International House mají 
v(dy velmi vysok" standard v"uky.
IH Riviera Maya nabízí kurzy $pan#l$tiny v centru 
Playa del Carmen, v renovované budov# 300 met-
r% od plá(e. )kola má 10 klimatizovan"ch u!eben 
a zahradu, 7 po!íta!% v internetové u!ebn#, WiFi 
p&ipojení je zdarma. Internetové kavárny si za ho-
dinu internetu ú!tují cca 3 USD. Snídani nebo ob#d 
si m%(ete koupit ve $kolní kavárn#.
)kola má vlastní kvalitní rezidenci, kde jsou poko-
je s vlastní koupelnou a WiFi zdarma, jen 5 minut 
ch%ze od $koly!
1MBZB�EFM�$BSNFO je krásné, bezpe!né karibské 
letovisko s 250 000 obyvateli 60 km ji(n# od 
Cancúnu. M#sto má nádhernou, dlouhou pís!itou 
plá(. Pr%m#rné denní teploty v Playa del Carmen 
se pohybují od 26°C (listopad - leden) do 31°C 
(!ervenec - srpen). Blízko jsou mayská m#sta Chi-
chen Itzá, Túlum a Cobá.
Ideální doba k náv$t#v# Playa del Carmen je listo-
pad a( kv#ten. Oslniv# bíl" písek a tyrkysov" Kari-
bik !ekají jen na Vás!

*OUFOTJWF 20 55 minut 1 t"den + 8 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF�.FYJDBO�$PPLJOH 20+2 55 minut 1 t"den + 8 nejvíce 1 - 9

*OUFOTJWF�-BUJO�%BODJOH 20+2 55 minut 1 t"den + 8 nejvíce 1 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � � EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF 5 380 ������ 15 970 21 070 ������ 4 880

*OUFOTJWF�.FYJDBO�$PPLJOH 9 190 ������ 27 280 35 990 ������ 8 650

*OUFOTJWF�-BUJO�%BODJOH 9 190 ������ 27 280 35 990 ������ 8 650

0E�OFEďMF�QīFE�[BčÈULFN�LVS[V�EP�TPCPUZ�QP�VLPOčFOÓ�LVS[V� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, do 20 minut ch%ze od $koly, ve&ejná prádelna blízko $koly - 1 kg prádla stojí cca 2 USD

jednol%(kov" pokoj, sdílená koupelna, snídan#, WiFi zdarma 6 190 830

jednol%(kov" pokoj, sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma 6 880 830

��� 3F[JEFODF� ÝLPMZ, od 18 let, cca 5 minut ch%ze od $koly, ledni!ka, klimatizace, kabelová TV, spole!-

ná kuchyn# v objektu, ve&ejná prádelna je nedaleko - poplatek za vyprání 1 kg prádla je cca 2 USD

dvoul%(kov" pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, WiFi zdarma 3 600 830

dvoul%(kov" pokoj, snídan#, vlastní koupelna, WiFi zdarma 4 420 830

dvoul%(kov" pokoj, polopenze, vlastní koupelna, WiFi zdarma 5 410 830

jednol%(kov" pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, WiFi zdarma 4 990 830

jednol%(kov" pokoj, snídan#, vlastní koupelna, WiFi zdarma 5 820 830

jednol%(kov" pokoj, polopenze, vlastní koupelna, WiFi zdarma 6 790 830

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné $pan#l$tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 8 student%.

*OUFOTJWF�.FYJDBO
$PPLJOH

má 20 lekcí $pan#l$tiny ve skupin# nejvíce 8 student% a 2 lekce zam#&ené 

na v"uku mexické kuchyn# t"dn#. Suroviny a konzumace jsou v cen# kurzu.

*OUFOTJWF�-BUJO
%BODJOH

má 20 lekcí $pan#l$tiny t"dn# ve skupin# nejvíce 8 student% a 2 lekce nácviku 

latinskoamerick"ch tanc% t"dn#.
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Nevyu!uje se: 2.1., 9.1., 20.2. - 22.2., 7.4., 1.5., 
3.11., 6.11., 10.11., 28.11., 25.12.2023.
Nahrazuje se pouze individuální v!uka.
V"uka probíhá: Semi Intensive: 9.00 - 10.30; 
10.45 - 12.00 hod.
Intensive: navíc 12.10 - 13.00 hod.
Super Intensive: navíc 14.00 - 16.00 hod individu-
ální lekce a ka"d! #tvrtek kulturní workshop.
Za!átky: Ka"dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek,
za#íná se v úter!.
Naprostí za#áte#níci: 3.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 
22.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 
4.12.2023

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

1BOBNB�$JUZ1BOBNB�$JUZ�QSPTQFSVKÓDÓ�WFMLPNďTUP�LWBMJUOÓ�ÝLPMB�W�DFOUSV�NďTUB�OFKWÓDF 
��TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď���UâEOZ�LVS[V�PE�������,č���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

1BOBNB

&1"�� &TQBĖPM� FO� 1BOBNÈ� je vysoce kvalitní 
centrum pro v!uku %pan$l%tiny v Panam$. &kola 
byla otev'ena v roce 2007 a nabízí kvalitní v!uku 
vedenou profesionálními u#iteli. V!uka klade d(raz 
na komunikaci, %kola postupuje podle osnov Instituto 
Cervantes, kter! ru#í za vysokou kvalitu v!uky pro 
%koly mimo &pan$lsko.
&kola má 15 klimatizovan!ch t'íd, po#íta#ovou labo-
rato', WiFi je zdarma. EPA sídlí blízko náb'e"í, vedle 
nákupního centra s kvalitními levn!mi restauracemi.
1BOBNB�$JUZ je hlavní m$sto Panamy a má cca 
430 000 obyvatel. Celá konurbace má cca 900 ti-
síc obyvatel. M$sto bylo zalo"eno roku 1519. Pana-
ma City je prosperující, nejmodern$j%í m$sto St'ední 
Ameriky, létá sem v$t%ina velk!ch leteck!ch spole#-
ností. M$sto "ije hlavn$ z finan#ních slu"eb, turisti-
ky a p'íjm( z lodní p'epravy p'es Panamsk! kanál.
Panama má zachovalé staré m$sto, Casco Viejo, 
které bylo postaveno na konci 17. století a pat'í 
mezi památky UNESCO. Z moderních staveb nej-
více proslulo Biomuseo od Franka Gehryho, jeho 
první stavba v Latinské Americe.

1. Angli#tina ............................................. 29%
2. Portugal%tina ............................................. 12%
3. N$m#ina ................................................... 8%
4. Francouz%tina ............................................ 5%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ�................................................� ���

1.  Registra#ní poplatek ú#tovan! %kolou je 1 040 K#. Ubytovací poplatek ú#tovan! %kolou je 1 140 K#. 
2.  U#ební materiály stojí 60 USD, platí se ve %kole.

0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t$ Tocumen do ubytování stojí 810 K#. Oba odvozy stojí 1 610 K#.

ÀLPMB��&1"��&TQBĖPM�FO�1BOBNÈ

Biomuseo Franka Gehryho a panoráma Panama City

Panama City

&kola EPA! Espa)ol en Panama pro své studenty p'i-
pravuje celou 'adu aktivit a v!let(. *ekají na vás 
nap'. lekce salsy, bowling, ochutnávky vína, student-
ské ve#írky #i náv%t$va místních restaurací. V!lety 
sm$'ují do blízkého okolí nap'. Biomusea (The Biodi-
versity Museum: Panama Bridge of Life), které sídlí v 
budov$ navr"ené slavn!m architektem Frankem Ge-
hrym nebo do národního parku Camino de Cruces.

4FNJ�*OUFOTJWF 15 50 minut 1 t!den + 8, obvykle 4 1 - 8

*OUFOTJWF 20 50 minut 1 t!den + 8, obvykle 4 1 - 8

4VQFS�*OUFOTJWF 20+10 50 minut 1 t!den + 8, obvykle 4,1 1 - 8

0OF�UP�0OF��� 20 50 minut 1 t!den + 1 klient 1 - 8

0OF�UP�0OF��� 25 50 minut 1 t!den + 1 klient 1 - 8

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
4FNJ�*OUFOTJWF ����� 11 750 ������ 22 140 ��������   3 470

*OUFOTJWF ����� 14 300 ������ 27 470 ��������   4 270

4VQFS�*OUFOTJWF ������ 30 270 ������ 58 100 �������   9 350

0OF�UP�0OF��� ������ 39 920 ������ 79 830 ������� 13 250

0OF�UP�0OF��� ������ 44 860 ������ 89 720 ������� 14 800

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

���3PEJOB, do 30 minut MHD od %koly, jednol("kov! pokoj, polopenze, sdílená 

koupelna, WiFi zdarma, praní 1x t!dn$ zdarma
5 780 920

���4EÓMFOâ�BQBSUNÈO, od 18 let, do 30 min. MHD, jednol("kov! pokoj, bez stra-

vy, sdílená kuchyn$ a koupelna, WiFi zdarma, pra#ka k dispozici
4 500 580

4FNJ�*OUFOTJWF má 15 lekcí obecné %pan$l%tiny t!dn$, v!uka probíhá ve skupin$ nejvíce 8 student(.

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné %pan$l%tiny t!dn$, v!uka probíhá ve skupin$ nejvíce 8 student(.

4VQFS�*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné %pan$l%tiny, 10 indiv. lekcí t!dn$ a 1 lekci kulturních work-

shop( t!dn$, ve skupin$ nejvíce 8 student(.

0OF�UP�0OF�
�����

má 20 nebo 25 lekcí individuální v!uky t!dn$ a je ur#en klient(m, kte'í cht$jí 

dosáhnout v!razného pokroku v krátké dob$.

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

t�QSP�EPTQďMÏ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU�	W�TF[ØOď����MFU
ÀQBOďMÝUJOB

.POUFWJEFP
,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�6SVHVBZ�.POUFWJEFP�QPIPEPWÈ�[FNď���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�
LWBMJUOÓ�ÝLPMB�JOEJWJEVÈMOÓ�MFLDF�MFLDF�UBOHB���UâEOZ�LVS[V�PE��������,č�

6SVHVBZ

Kurzy %pan$l%tiny v Montevideu nabízí "DBEFNJB�
6SVHVBZ od roku 2007. &kola sídlí v centru histo-
rické !ásti Montevidea, na nám$stí Plaza Consti-
tución. &kola ob"vá horní patro zcela zrekonstru-
ované historické budovy, p'ístup je i na st'e%ní te-
rasu s krásn"m v"hledem na historickou !ást Mon-
tevidea. Academia Uruguay má 9 t'íd, 3 po!íta!e 
s internetem zdarma, velké patio, knihovnu a p#j!ov-
nu DVD. &kola je otev'ena od 9.00 do 18.00 hod. 
Student#m jsou k dispozici po cel" den teplé a stu-
dené nápoje a WiFi zdarma.
.POUFWJEFP�je hlavní m$sto Uruguaye, má cca 1,4 
milionu obyvatel. M$sto le(í na pob'e(í Atlantiku, 
220 km od argentinského Buenos Aires. 
Montevideo má 'adu památek, !tvr) Vieja s divadlem 
Solís a katedrálou, dále !tvr) Prado s krásn"mi 
domy a zahradami, p'ístavní trh Mercado del 
Puerto a tr(i%t$ Tristán Narvaja. Zajd$te se podívat 
do tan!íren na tango a ochutnejte skv$lé hov$zí. 
6SVHVBZ je stabilní, prosperující demokratická 
zem$, p'ezdívá se jí „Latinskoamerické &v"carsko“.  
Montevideo má 'adu plá(í, nap'íklad Ramirez nebo 
Pocitos. Nejteplej%í m$síce jsou prosinec - únor, kdy 
teploty dosahují 28°C. Podnebí je mírné.

1. Portugal%tina ................................................. 25%
2. Angli!tina ...................................................... 20%
3. N$m!ina ........................................................ 10%
4. Francouz%tina ................................................ 8%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ..............................................���

1.  Registr. popl. ú!tovan" %kolou je 1 110 K!. Dieta, rodina, snídan$ 610 K!, polop. 840 K! t"dn$.
2.  Pro pobyt v Uruguayi do 90 dn# nepot'ebují ob!ané *R a SR vízum.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montevideo - Praha (v(dy s p'estupem) za nejni(%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t$ v Montevideo do ubytování stojí 1 730 K!, odvoz zp$t stojí stejn$.

ÀLPMB��"DBEFNJB�6SVHVBZ�.POUFWJEFP

Studenti p'ed budovou %koly, plá( v okolí Montevidea, Plaza Independencia - Montevideo, studenti v patiu %koly

/FWZVčVKF� TF� 7.4., 1.5., 15.6., 18.7., 25.8., 
25.12.2023.
7âVLB�QSPCÓIÈ� 9.30 - 13.30 a vyjíme!n$ 
14.00 - 18.00.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
;BčÈULZ�� Ka(dé pond$lí, je-li v pond$lí svátek, 
za!íná se v úter".

Academia Uruguay po'ádá pro své studenty 'adu 
aktivit a v"let#. Nabízí student#m nejmén$ 2 aktivi-
ty t"dn$ zdarma (jde zpravidla o exkurze, náv%t$vy 
muzeí, koncert#, kina, p'ípadn$ lekce tanga). Stu-
denti mají také jednou t"dn$ workshop (konverza-
ce, sledování film#, procvi!ování v"slovnosti atd.). 
V"lety, které se platí zvlá%), jsou po'ádány do !tvr-
ti Vieja (muzea a paláce), do !tvrti Prado (parky a 
botanická zahrada), do vina'sk"ch oblastí, do mu-
zea fotbalu Estadio Centenario atd.

*OUFOTJWF 20 55 minut 2 t"dny + 6 (7*) nejvíce 3 - 9

*OUFOTJWF��� 20+10 55 minut 1 - 12 t"dn# 6 (7*) nejvíce, 1 3 - 9

1SJWBUF������ 10, 20 55 minut 1 - 12 t"dn# 1 klient 2 - 9

4QBOJTI�BOE�5BOHP 20+3 55 minut 1 - 12 t"dn# 6 (7*) nejvíce, 1 3 - 9

��7�NďTÓDÓDI������KF�WF�TLVQJOPWâDI�LVS[FDI�OFKWÓDF���TUVEFOUĜ�WF�UīÓEď�

,VS[�UâEOZ � � � � �� EBMÝÓ�UâEFO
*OUFOTJWF ������ 17 140 ������ 33 650 �������� 5 530

*OUFOTJWF��� ������ 39 260 ������ 77 840 ������� ---

1SJWBUF��� ������ 22 110 ������ 43 750 �������� ---

1SJWBUF��� ������ 43 750 ������ 86 900 ������� ---

4QBOJTI�BOE�5BOHP ������ 26 520 ������ 52 500 ������� ---

6CZUPWÈOÓ�KF�PE�TPCPUZ�EP�TPCPUZ�OFCP�PE�OFEďMF�EP�OFEďMF� DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB, cca 30 min. MHD od %koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní pouze ve ve'ejn"ch prádelnách

jednol#(kov" pokoj, snídan$, sdílená koupelna 6 120 870

jednol#(kov" pokoj, polopenze, sdílená koupelna 8 410 1 200

���"QBSUNÈO�4UBOEBSE, v budov$ %koly, jednol#(kov" pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyn$, WiFi zdar-

ma, praní pouze ve ve'ejn"ch prádelnách. Cena od cca 210 USD za t"den. 

���"QBSUNÈO�4VQFSJPS, 1l#(kov" pokoj, vlastní koupelna a sdílená kuchyn$, bez stravy. Cena od cca 300 USD za t"den.

*OUFOTJWF má 20 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 6 (7*) student#.

*OUFOTJWF��� kombinuje kurz Intensive s 10 individuálními lekcemi t"dn$.

1SJWBUF������ má 10 nebo 20 individuálních lekcí t"dn$. Nápl+ lekcí se 'ídí dle p'ání klienta.

4QBOJTI�BOE�5BOHP kombinuje kurz Intensive se 3 individuálními lekcemi tance tanga t"dn$.

Montevideo

---
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---

t�QSP�LMJFOUZ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFUÀQBOďMÝUJOB

.ÈMBHB,VS[�ÝQBOďMÝUJOZ�QSP�TFOJPSZ�.ÈMBHB�ÝQJčLPWÈ�ÝLPMB�T�IPUFMFN�B�CB[ÏOFN�
TLWďMâ�QSPHSBN�QSP�WPMOâ�čBT�LWBMJUOÓ�VCZUPWÈOÓ���UâEOZ�LVS[V�[B��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��.BMBDB�*OTUJUVUP�.ÈMBHB

Cena v K! zahrnuje v"uku, u!ební mat., okru#ní v"let po Málaze, záv$re!n" certifikát, program pro voln" !as a poji%t$ní proti úpadku .

.BMBDB� *OTUJUVUP má vynikající pov$st. &kolu 
zalo#ila její 'editelka roku 1971. Malaca Instituto je 
!lenem presti#ní asociace EAQUALS, má akreditaci 
CEELE, je !lenem asociací FIYTO a IALC. &kola má 
precizn$ propracovanou metodiku v"uky %pan$l%ti-
ny a vydává vlastní u!ebnice. Ubytování nabízí ve 
%kolním hotelu nebo v hostitelsk"ch rodinách.
Malaca Instituto má 25 t'íd v rozsáhlém komplexu, 
kter" zahrnuje vlastní %kolu, centrum pro trávení 
volného !asu s bazénem a tane!ním studiem 
a Club Hispánico - t'íhv$zdi!kov" hotel se 110 
pokoji a restaurací. &kola le#í 15 minut ch(ze od 
plá#e. Malaca Instituto má skv$lé vybavení: multi-
mediální studovnu, WiFi zdarma, poslechové cent-
rum, videostudovnu, kino, bazén, hotel a restauraci.
.ÈMBHB le#í v Andalusii, na jihov"chodním po-
b'e#í &pan$lska. M$sto má 550 000 obyvatel. 
Z Prahy do Málagy létají p'ímé lety. Málaga je 
rodi%t$m Pabla Picassa, jemu# je v$nováno nád-
herné muzeum a chlubí se úchvatnou katedrálou 
a arabsk"m hradem Alcazaba. Málaga je ideální 
místo k v"let(m do m$st jako je Sevilla, Córdo-
ba a Granada. Kurzy %pan$l%tiny pro seniory 
v Malaca Instituto jsou fantastické!

Kurz %pan$l%tiny pro seniory Master Class ve %kole 
Malaca Instituto zahrnuje ve!írek na uvítanou, 
prohlídku Málagy v doprovodu u!itele, lekce tanc( 
sevillanas, lekce va'ení %pan$lsk"ch jídel, nákupy 
v centru m$sta, náv%t$vu arabského hradu Alcazaba 
a katedrály, dále náv%t$vu botanick"ch zahrad 
a ned$lní v"let do Granady, Córdoby nebo Sevilly. 
V sobotu je volno. V%echny tyto aktivity jsou v cen$ 
kurzu. Ur!it$ se na kurzu nebudete nudit!

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" %kolou stojí 70 EUR, QSP�LMJFOUZ�*/5"$5V�KFO�������,č�
2.  Sez. p'íplatek, v%echny typy ubytování od 4.6. do 2.9.2023: 1 350 K! t"dn$, noc navíc 210 K!.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejni#%í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti%t$ v Málaze do ubytování stojí 1 550 K!, ob$ cesty stojí 3 100 K!.

Klienti kurzu Master Class ve t'íd$, bazén klubu Hispánico, budova %koly a ochutnávka %pan$lsk"ch jídel

Málaga

/FWZVčVKF�TF� 2.1. - 6.1., 28.2., 6.4., 7.4., 1.5., 
15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 18.12. - 
29.12.2023.
7âVLB� QSPCÓIÈ� 8.30 - 9.20; 9.30 - 10.20; 
10.30 - 11.20 hod. 
;BčÈULZ� 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 1.5., 
15.5., 29.5.*, 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 
6.11., 20.11.2023*. Kurzy probíhají pouze ve sta-
noven"ch termínech a trvají 2 nebo 4 t"dny. Termí-
ny ozna!ené * jsou za!átky pouze dvout"denních 
kurz(. Pokud svátek p'ipadá na pond$lí, noví stu-
denti budou d$lat testy a budou mít okru#ní jízdu po 
m$st$. Stávající studenti budou mít volno.

.BTUFS�$MBTT 15 50 minut 2, 4 t"dny 10 nejvíce 3 - 9

,VS[�UâEOZ � �
.BTUFS�$MBTT 15 990 31 360

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

DFOB�UâEOď�
QīJ���UâEOFDI

DFOB�UâEOď�
QīJ���UâEOFDI

OPD
OBWÓD

���3PEJOB, do 30 minut jízdy MHD od %koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za p'íplatek cca 7 EUR

jednol(#kov" pokoj, polopenze (snídan$ a ob$d)   5 890   6 120   910

���$MVC�)JTQÈOJDP, %kolní hotel v areálu, 3* standard, WiFi zdarma, praní za p'íplatek cca 4 EUR

jednol(#kov" pokoj, vlastní koupelna, snídan$   6 790  7 020 1 090

jednol(#kov" pokoj, vl. koupelna, polopenze (SN+OB nebo V)   9 070   9 300 1 50

pokoj Flow and Art, jednol(#kov" pokoj, ledni!ka, klimatizace, 

vlastní koupelna, pokoj 20 m2, snídan$
  12 170   12 610 1 970 

pokoj Flow and Art, jednol(#kov" pokoj, ledni!ka, klimatizace-

vlastní koupelna, pokoj 20 m2, polopenze
14 450 14 890 2 330 

Pro klienty ve v$ku od 50 let, kte'í po#adují kvalitní kurz obecné %pan$l%tiny se zajímav"m progra-

mem pro voln" !as v nádherné Málaze.

.BTUFS�$MBTT má 15 lekcí obecné %pan$l%tiny t"dn$ ve skupin$ nejvíce 10 klient(. V"uka probíhá v do-

poled. hodinách, odpoledne mají klienti p'ipraven" speciální program pro voln" !as. 

Pond$lí je zahájeno krátk"m testem z mluvení a poslechu, po seznámení za!íná v"uka.

1. N$m!ina .................................................... 44%
2. Francouz%tina ............................................ 9%
3. &véd%tina ................................................... 9%
4. Thaj%tina .................................................... 7%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ............................................... ��
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t�QSP�LMJFOUZ�PE����MFU
QSĜNďSOâ�WďL����MFU

/FSKB,VS[Z�ÝQBOďMÝUJOZ�QSP�TFOJPSZ�/FSKB�LSÈTOÏ�MFUPWJTLP�CMÓ[LP�.ÈMBHZ�QMÈä�
����N�PE�ÝLPMZ�TLWďMâ�QSPHSBN�QSP�WPMOâ�čBT���UâEOZ�LVS[V�[B��������,č�

ÀQBOďMTLP

ÀLPMB��&TDVFMB�EF�*EJPNBT�/FSKB

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

&TDVFMB�EF�*EJPNBT�/FSKB�má vynikající pov#st. 
%kolu zalo&ili její 'editelé (Renate Urban a Luis Car-
rión) ji& roku 1980. %kola je !lenem presti&ní aso-
ciace Instituto Cervantes, má akreditaci FEDELE 
a je !lenem asociace IALC. %kola sídlí p'ímo v cent-
ru m#ste!ka Nerja, blízko krásn"ch plá&í. Sídlí v ty-
pickém andaluzském dom# s krásnou subtropickou 
zahradou a kavárnou.
%kola má 14 t'íd (v budov# a na zahrad#). 
Blízko $koly najdete Club Costa Nerja, kde máte 
k dispozici klubovnu s internetem zdarma, obchod 
s knihami, knihovnu, kavárnu a rozsáhlé patio, kde 
m(&ete relaxovat. Nerja je ideální místo pro kurzy 
$pan#l$tiny pro klienty nad 50 let. Nerja je malé 
m#sto, ubytování je blízko $koly a blízko plá&í.  
Nebudete chtít tento mal" „$pan#lsk" ráj“ opustit.
/FSKB je malé, krásné letovisko 50 km od Málagy, 
má cca 22 000 obyvatel. Nerja má krásnou pís!i-
tou plá&, 400 restaurací, bar(, kaváren, p#t super-
market(, je to oblíbené letovisko na Costa del Sol. 
Mezi nejzajímav#j$í památky pat'í akvadukt Águi-
la, mohutné jeskyn#, barokní klá$ter, kostel El Sal-
vador a tzv. Balkón Evropy, promenáda s nádher-
nou vyhlídkou na skále nedaleko centra m#sta. 
Ur!it# nav$tivte bílé vesnice v kopcích nad m#stem 
tzv. „frigiliana“. Z blízk"ch v#t$ích m#st stojí za ná-
v$t#vu Málaga a zcela ur!it# Granada s nádher-
nou Alhambrou.

Kurz $pan#l$tiny pro seniory Club 50+ ve $kole 
Escuela de Idiomas Nerja zahrnuje krom# volno!a-
sov"ch aktivit celodenní v"let v sobotu. M(&ete se 
t#$it nap'. na ve!írek na uvítanou, prohlídku Nerjy, 
prohlídku tamních jeskyní, lekce va'ení $pan#lsk"ch 
jídel, kulturní seminá'e, náv$t#vu bíl"ch vesni!ek, so-
botní v"let do Granady nebo Málagy. V pátek od-
poledne a v ned#li budete mít volno.

1. N#m!ina .................................................... 23%
2. Francouz$tina ................................................. 17%
3. Angli!tina ................................................... 14%
4. %véd$tina ............................................ 8%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ...............................................� ��

1.  Registra!ní poplatek ú!tovan" $kolou je 990 K!.  Ubytovací poplatek v rodinách je 910 K!.
2.  U!ební materiály se platí na míst#, cca 24 EUR na 2 t"dny. Spec. dieta v rodin# stojí1 310 K! t"dn#.

Rádi Vám zajistíme p'ímou letenku Praha - Málaga - Praha za nejni&$í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV�[�MFUJÝUď�.ÈMBHB do ubytování v Nerja stojí 2 280 K!. Oba odvozy stojí
3 890 K!. Z Málagy jezdí do Nerjy ka&dou hodinu autobus, cesta trvá hodinu a jízdenka stojí cca 7 EUR.

V"uka, plá&, klienti p'i aktivitách, klienti p'ed budovou $koly

Nerja

/FWZVčVKF�TF� U!í se ka&d" v$ední den.
7âVLB�QSPCÓIÈ��10.00 - 10.50; 11.10 - 13.00 hod.,
v"uka m(&e probíhat i odpoledne.
;BčÈULZ� 16.1., 6.2., 6.3., 17.4., 8.5., 5.6., 17.7.,  
31.7., 4.9., 16.10., 6.11.2023.
Kurzy za!ínají pouze v dan"ch nástupních termí-
nech a trvají 1 nebo 2 t"dny.

$MVC���� 15 50 minut 1 - 2 t"dny 10 nejvíce 3 - 6

,VS[�UâEOZ � �
$MVC���� ����� ������

Pro klienty ve v#ku od 50 let, kte'í po&adují kvalitní kurz obecné $pan#l$tiny pro seniory se zajíma-
v"m programem pro voln" !as.

$MVC���� má 15 hodin obecné $pan#l$tiny t"dn#. Kurzu se ú!astní v"hradn# senio'i. V"uka probíhá 
v dopoledních hodinách, odpoledne je p'ipraven speciální program pro voln" !as.

ÀQBOďMÝUJOB
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6CZUPWBDÓ�QPQMBUFL�W�IPTUJUFMTLâDI�SPEJOÈDI�KF�����,č��6CZUPWÈOÓ�KF�PE�OFEďMF�EP�TPCPUZ�

4F[ØOB�" 4F[ØOB�#

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

���3PEJOB, do 20 minut ch(ze od $koly, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 12 EUR

jednol(&kov" pokoj, polopenze 6 350 930 7 040 930

���"QBSUNÈOZ�$MVC�$PTUB�/FSKB, studio od 18 let, cca 5 minut ch(ze od $koly, WiFi zdarma, bazén, klima-

tizace, ob"vací pokoj, lo&nice, kuchyn#, terasa, pokoj pro 1 - 2 osoby, vlastní koupelna, praní za cca 12 EUR

jednol(&kov" pokoj, bez stravy 13 600 1 940 19 580 2 800

4F[ØOB�SPEJOB�B�BQBSUNÈOZ�"���������������B���������������������#��������������������

4F[ØOB�" 4F[ØOB�#

DFOB�UâE� OPD�OBWÓD DFOB�UâE� OPD�OBWÓD

���$MVC�$PTUB�/FSKB�4DIPPM�)PUFM, od 18 let, 5 minut ch(ze od $koly, 7 minut ch(ze od plá&e, bazén, terasa, kli-

matizace, TV, WiFi zdarma, povle!ení a ru!níky, sdílená kuchyn#, vlastní koupelna, snídan#, praní za cca 12 EUR

jednol(&kov" pokoj Standard 9 070 1 300 9 610 1 370

1L pokoj Premium (s ledni!kou) 9 610 1 370 11 060 1 580

4F[ØOB�$MVC�$PTUB�/FSKB�4DIPPM�)PUFM��"���������������B���������������������#��������������������
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P!íjmení  Jméno    Titul Pohlaví

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

Po"tovní adresa v#etn$ PS%

Mobil                                                                  E-mail

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

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

Trpíte alergií?   ano   ne Jestli&e ano, jakou

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

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

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

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

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

Název "koly                                                                                               M$sto                                    Zem$

Název kurzu                                                                                              Po#et lekcí t'dn$                    Jazyk

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

Typ ubytování Typ pokoje Typ stravování

Za#átek Konec Po#et t'dn)

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

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

Dopravu si zajistím sám                   ano                 ne

Datum odjezdu na kurz Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu

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

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

Jméno/název plátce

Adresa v#etn$ PS%

Telefon e-mail  

I% DI%

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

Jin' email

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

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

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

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

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

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

DOPRAVA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

OSOBNÍ ÚDAJE

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

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

DOPRAVA

PLATBA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Platné od 20.11.2022V)eobecné podmínky



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

I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMA!"UJE 

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

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

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

II. D#V$RA A BEZPE%NOST 

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

III. P&ÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJ#M 

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

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

IV. VOLBA A ODHLÁ'ENÍ 

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

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

V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ# 

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

VI. VA'E PRÁVA 

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

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

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

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

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

Platné od 25.5.2018.GDPR - dodatek ke smlouv(


