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Slovo úvodem
Milí příznivci angličtiny a cestování,

jsem rád, že vás mohu opět přivítat na stránkách 
katalogu jazykových pobytů v Austrálii a na Novém 
Zélandu. Ať už si chcete rozšířit slovní zásobu, získat 
plynulost a sebejistotu v komunikaci či se potřebujete 
zlepšit v nějakém konkrétním aspektu jazyka, umíme 
vám poradit.

Kromě škol prověřených lety (např. Kaplan IC, Em-
bassy CES nebo Language School New Zealand) jsme 
pro větší pestrost přidali několik nových partnerů, 
s nimiž máme zkušenosti z jiných zemí (např. ILSC) 
nebo nám byli doporučeni vámi – klienty. Christ-
church postižený zemětřesením jsme nahradili Wel-
lingtonem, metropolí Nového Zélandu, se školou 
NZLC.  

K dalším novinkám, které vám v tomto roce přinášíme, 
patří odborné školy Central College v Sydney 
a Imagine Education Austrailia v Gold Coastu. 
Posledními dvěma novinkami jsou školy Cambridge 
International College, (Perth a Melbourne) a Cairns 
College of English. Cairns nabízí ideální podmínky ke 
studiu spojenému s prací. V Perthu i Melbourne zase 
narazíte na málo Čechů a Slováků.  

Ať už si z naší nabídky vyberete jakoukoli školu, jsem 
přesvědčen, že pobyt zprostředkovaný naší agenturou 
vám pomůže dosáhnout vašich cílů a zároveň vám otevře 
nové obzory. Na vaše dotazy, ohlasy a připomínky se 
těší produktová manažerka oddělení jazykových pobytů  
Naďa Málková na e-mailové adrese nada.malkova@
studentagency.cz. Neváhejte se obracet také přímo na 
mě na e-mailové adrese reditel@studentagency.cz

Na závěr připomínám, že při dlouhodobých pobytech 
spojených se studiem získáte studijní vízum, díky 
kterému můžete v Austrálii legálně pracovat. Na Novém 
Zélandu stejnému účelu slouží Working Holiday Visa. Se 
získáním víz vám ve STUDENT AGENCY rádi pomůžeme.

Přeji vám úspěšné cesty za vzděláním se STUDENT 
AGENCY.

Ing. Radim Jančura
ředitel STUDENT AGENCY
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Samostatnou přílohou tohoto katalogu je ceník, jehož součástí 
jsou také nástupní termíny na kurzy. Pokud jste ceník ne
dostali spolu s katalogem, zavolejte nám na bezplatnou linku 
800 100 300, rádi vám jej zašleme. 

Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.
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Vysvětlivky ke katalogu

Ikonky

  

obecné kurzy obchodní kurzy zkouškové kurzy odborné kurzy  

Academ
ic akademické kurzy Combo kurzy akademický semestr/rok

Pokročilost   1 = začátečník, 2 = základní vědomosti, 3 = mírně pokročilý, 4 = středně pokročilý, 5 = pokročilý, 6 = velmi pokročilý  
pozn. STUDENT AGENCY rozlišuje pokročilostní stupně, jak je předepisuje EU – konkrétní školy mohou používat škálu odlišnou

Počet týdnů  možné délky pobytů (např. 2+ = možnost pobytu na 2 a více týdnů)

Ubytování  1/1 = jednolůžkový pokoj, 1/2 = dvoulůžkový pokoj, 2/2 = dvě volná místa ve dvoulůžkový pokoji

Strava  S – snídaně, P – polopenze, PP – plná penze, BS – bez stravy

Ceny   Ceny naleznete v ceníku, který je samostatnou přílohou tohoto katalogu. Pokud jste ceník nedostali spolu s katalogem, zavolejte nám na bezplatnou 
linku 800 100 300, rádi vám jej zašleme. 

Mapa našich jazykových a studijních pobytů
v Austrálii a na Novém Zélandu
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Proč právě 
STUDENT AGENCY
10 hlavních důvodů

1. Jsme největší jazykovou, pracovní a au pair 
agenturou v ČR a SR.

2. Nabízíme studium 10 jazyků ve více než 
30 zemích světa, stovkách měst, desítkách 
škol – u nás je z čeho vybírat.

3.  Najdete nás ve 13 městech ČR a SR.
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky 
také v centru Prahy, Plzně, Českých Budějovic, 
Hradce Králové, Liberce, Ostravy, Olomouce, Zlína, 
Karlových Varů, Bratislavy, Banské Bystrice a Košic 
(viz str. 84–85). 

4. Volejte k nám zdarma:
ČR 800 100 300
SR 0800 121 121

5. Jednají s vámi specialisté – máme zkušený tým 
koordinátorů.

6. Víme, jak na to.
STUDENT AGENCY zprostředkovává jazykové pobyty již 
od roku 1993. S většinou našich zahraničních partnerů 
nás pojí dlouholeté dobré vztahy a zkušenosti, které 
máme, z nás dělají v oboru profesionály. Setkáte-li se 
v průběhu pobytu s komplikacemi, jsme vám 24 hodin 
denně k dispozici na naší NONSTOP helplince.

7. Poskytneme vám veškeré informace.
S pomocí tohoto katalogu si vytvořte základní 
představu o svém kurzu. Více s vámi rádi probereme 
při osobní schůzce, telefonicky, e-mailem, případně 
poštou.

8. Zajímá nás váš názor – uvítáme jakékoli vaše 
připomínky nebo podněty.

9. Máme skvělé ceny – STUDENT AGENCY nabízí 
kurzy levněji než školy samotné.

10. Jsme s vámi nonstop na internetu.
Celkový přehled toho, co STUDENT AGENCY nabízí, 
najdete na internetových stránkách:
www.jazykovepobyty.cz.
Nenechte si ujít žádnou naši akci a zvýhodněnou na-
bídku – zaregistrujte se do našeho e-mailového klubu 
nebo nás sledujte na Facebooku: 
JazykovePobytyVZahranici.

Naše doporučení
Než se rozhodnete pro konkrétní kurz, zvažte, co od 
studia očekáváte. Klienti, kteří se potřebují v krátkém 
čase co nejvíce naučit, budou mít jiné požadavky 
než ti, kteří hledají aktivní dovolenou. Začátečníci 
budou mít jiná přání než pokročilí a dospělí klienti 
budou chtít něco jiného než studenti. Na tomto místě 
najdete několik obecných doporučení vycházejících 
z našich zkušeností:

Rady pro začátečníky
Před odjezdem do zahraničí doporučujeme získat 
aspoň základy jazyka – velmi to usnadní počáteční 
orientaci. Vycestujte minimálně na 1–3 měsíce.

Motivovaní klienti
Zvolte si raději intenzivnější kurz ve skupině 
s menším počtem studentů. Máte-li dobré znalosti 
obecného jazyka, zvolte kurz obchodní nebo 
zakončený některou z mezinárodně uznávaných 
zkoušek. Vycestujte alespoň na měsíc. 

Jazykový pobyt jako aktivní dovolená
Austrálie i Nový Zéland patří mezi země proslulé ze-
jména bohatou nabídkou sportovního vyžití. Ideální 
spojení studia jazyka s aktivní dovolenou nabízejí 
místa, jako je Queenstown, vyhlášené novozéland-
ské centrum adrenalinových sportů, nebo australské 
Sydney či Gold Coast, které vyhledávají zase milovníci 
vodních sportů. Jedna z největších australských 
přírodních atrakcí – Velký bariérový útes – je nejlépe 
dostupný z australského města Cairns. 

Tipy pro zájemce o odborné kurzy
Pro přijetí do odborných kurzů je potřeba mít 
pokročilou znalost angličtiny. Pokud tuto podmínku 
nesplňujete, můžete kombinovat studium obecné 
angličtiny na začátku pobytu a odborného kurzu po 
dosažení potřebné úrovně v angličtině.

Tipy pro studenty a mladé profesionály
Motivovaným studentům se zájmem o dlouhodobé 
studium jazyka doporučujeme kurzy zakončené 
některou z mezinárodně uznávaných zkoušek (viz 
str. 5–6), program Akademický rok (viz str. 4), příp. 
studium spojené s odbornou stáží (viz str. 6) nebo 
prací. 

Doporučení pro firmy
Jazykový kurz v zahraničí je investice, která se vám 
mnohonásobně vrátí. Vy nebo váš zaměstnanec si 
zvýšíte kvalifikaci a tím i potenciál celé společnosti, 
a zároveň tak odměníte ty nejlepší a získáte si 
jejich loajalitu. Zařaďte jazykové kurzy do systému 
zaměstnaneckých výhod.

Výběr kurzu
Srovnání studia doma a v zahraničí

Kvalitní jazykové znalosti, které si pracně a pomalu 
vytváříte při pravidelné docházce na hodiny cizího 
jazyka v tuzemsku, můžete při pobytu v zahraničí 
získat už za několik týdnů. Vezmete-li v úvahu celko-
vou dobu, za kterou dosáhnete potřebného pokroku 
doma, zjistíte, že za dlouholeté studium u nás vydáte 
zhruba stejnou sumu jako za efektivnější intenzivní 
pobyt v zahraničí. 

  Hlavní výhody  
pobytu v zahraničí
  studium jazyka je vaše priorita

  klid a soustředění na výuku

  vysoká intenzita výuky – 20–40 lekcí týdně

  flexibilní délka pobytu

  profesionální vyučující – rodilí mluvčí

  široké spektrum kurzů – obecné i odborné

  mezinárodní složení studentů

  kurzy pro jakoukoliv pokročilost

  maximální kontakt s jazykem i mimo výuku

  rychlý pokrok díky soustavnosti

  poznáte nejen jazyk, ale i zemi a její kulturu

Místo pobytu a škola

Na spokojenost s výsledkem pobytu má zásadní vliv 
výběr správné školy. Přestože v naší nabídce naj-
dete školy akreditované a prověřené našimi klienty, 
ne každá škola bude vyhovovat komukoli. Někdo 
dá přednost menší rodinné škole, jiný naopak zvolí 
rušnou atmosféru školy se spoustou studentů. Velikost 
města a poloha školy mohou rozhodnout také – čím 
větší je město, tím větší je obvykle pravděpodobnost 
dojíždění do školy. Rádi vám s výběrem školy poradíme 
a doporučíme vám místo odpovídající vašim potřebám.

Termín a délka pobytu

Nástupní termíny
Kurzy obecného jazyka probíhají po celý rok a nas-
toupit na ně je většinou možné každý týden. Výjim-
kami jsou pouze kurzy pro začátečníky nebo speciální 
programy jako např. kurzy zakončené zkouškou, které 
mívají přesně určené nástupní termíny. Ověřte si, zda 
do termínu vašeho kurzu nezasahuje nějaký státní 
svátek (viz str. 14) – zameškaná výuka se většinou 
nenahrazuje.

Délka pobytu
U jazykového pobytu platí čím déle, tím lépe. Obecné 
kurzy mají min. délku nastavenu na dva týdny. Pro opti-
mální pokrok v jazyce doporučujeme alespoň dvanáct 
týdnů; klienti, kteří chtějí v Austrálii kromě studia také 
pracovat a budou tedy žádat o studijní vízum, by měli 
zvolit kurz minimálně v délce 12 týdnů.

Program pro volný čas
Běžnou součástí pobytů bývá program pro volný čas 
organizovaný školou. Na začátku každého týdne stu-
denti obvykle dostanou rozvrh aktivit, kterých se dle 
libosti mohou a nemusejí účastnit. Většina škol má 
ve zvyku týdenní rozvrhy v určitých cyklech opakovat, 
takže pokud nějakou aktivitu nestihnete v prvním 
týdnu vašeho pobytu, je pravděpodobné, že se na pro-
gramu opět objeví např. v týdnu třetím. K nejběžnějším 
aktivitám patří grilování, karaoke či filmové večery 
přímo na půdě školy, dále pak alespoň jeden půldenní 
a jeden celodenní víkendový výlet. Některé aktivity na-
bízejí školy zdarma, jiné jsou za poplatek (v přepočtu 
50–1 000 Kč dle typu aktivity). Vřele doporučujeme 
se těchto aktivit zúčastnit, Přirozeně tím navážete na 
výuku ve třídě a procvičíte si cizí řeč v praxi. Navíc se 
seznámíte s ostatními studenty školy a poznáte lépe 
zemi, ve které studujete. 
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Typy studia

Při výběru kurzu je důležité zvolit vhodný typ a inten-
zitu. Intenzita se uvádí v počtu lekcí, délka lekcí však 
může být v různých školách odlišná – 20 lekcí po 
45 minutách odpovídá intenzitě 15 lekcí po 60 minu-
tách. Aby se do výuky mohli pravidelně zařazovat noví 
studenti, probíhají jednotlivé kurzy tak, aby každý 
týden začínal novým tématem. Ta se po určitém 
počtu týdnů začnou opět opakovat. Pokud chcete 
projít všechna témata, absolvujte celý cyklus (obvykle 
6–8 týdnů) a pokud naopak nechcete, aby se vám 
témata opakovala, zvolte dlouhodobý kurz s delším 
cyklem. 

Obecné kurzy

General English
Kurzy obecné angličtiny jsou vhodné pro všechny 
jazykové pokročilost od začátečníků až po velmi 
pokročilé. Jsou zaměřeny na mluvenou a písem-
nou formu jazyka, gramatiku a poslech. Každý nově 
příchozí student absolvuje v den nástupu do školy 
rozřazovací test. Na základě výsledků tohoto testu 
jsou studenti rozděleni do skupin podle pokročilosti.

Academ
ic

English for Academic Purposes
Kurzy akademické angličtiny obvykle připravují na uni-
verzitní studium v některé z anglicky mluvících zemí. 
Součástí těchto kurzů bývá příprava na složení zkoušek 
IELTS (International English Language Testing System) 
nebo TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Combo Course (pouze Nový Zéland)
Combo Course je ideální typ kurzu pro ty, kdo se 

chystají spojit studium s cestováním. V rámci Combo 
Course je totiž možné studovat postupně na několika 
místech Nového Zélandu – v Aucklandu (Worldwide 
School of English), Queenstownu (Language School 
New Zealand) a Napieru (New Horizon College 
of English). 

    Pravidla Combo Course
   kombinované studium alespoň na dvou  

z výše zmíněných škol

   minimální délka pobytu na každé ze  
zvolených škol je 2 týdny 

   délka studia 4–12 týdnů – student musí  
dopředu vědět, na jakých školách  
a v jakých termínech bude studovat

   délka studia 12+ týdnů – stačí registrace  
pouze do první školy, o dalších školách  
je možno se rozhodnout až na místě.  
Pokud se student nepřesune do další  
školy, bude mu účtováno penále  
v hodnotě dvou týdnů studia

   pokud bude celková délka vašeho pobytu  
alespoň 12 týdnů, získáte zdarma dopravu 
mezi jednotlivými městy

   platíte pouze jeden registrační a ubytovací 
poplatek

Specialitou některých škol na Novém Zélandu jsou 
kurzy angličtiny kombinované s aktivitami, např. zim-
ními či letními sporty, pobytem na farmě nebo au pair 
programem pro dívky. 

Academic Semester/Year
Akademický rok je dlouhodobý celoroční, resp. 
8–9měsíční program intenzivního studia angličtiny 
v rozsahu 35 lekcí týdně. Jeho kratší obdobou je 
Akademický semestr dlouhý 5–6 měsíců. Na oba pro-
gramy jsou přijímáni studenti od 16 let, průměrný věk 
studentů se pohybuje okolo 16–25 let. Podmínkou 
pro přijetí je alespoň základní znalost angličtiny. 
Předností programu je systematická a vysoce efek-
tivní výuka jazyka doplněná o volitelné předměty, 

jako jsou obchodní angličtina, idiomy a rozšířená 
slovní zásoba, příprava na některou z mezinárodně 
uznávaných zkoušek, konverzace, mezinárodní mar-
keting apod. Akademický rok/semestr je organizován 
pod hlavičkou školy Kaplan International Colleges 
a je ukončen závěrečným certifikátem International 
Academic Year Diploma, potvrzujícím dosažené ja-
zykové znalosti.

Obchodní kurzy 

English for Business Purposes 
Kurzy obchodní angličtiny zaměřené na prohloubení 
znalostí odborné terminologie, psaní obchodní ko-
respondence, výzkumné projekty či prezentace 
v angličtině. Předpokladem je alespoň středně 
pokročilá znalost jazyka.

Kurzy zakončené zkouškou 

Cambridgeské zkoušky
Pořádání cambridgeských zkoušek zastřešuje na 
celém světě The University of Cambridge Local 
Examination Syndicate. Zkoušky mají pět úrovní 
obtížnosti a řadí se k nim také zkoušky z obchodní 
angličtiny BEC. Přípravné kurzy na zkoušky trvají ob-
vykle 9–12 týdnů, stále více škol však s ohledem na 
požadavky studentů nabízí i zkrácenou verzi kurzu na 
4–6 týdnů (bližší informace na vyžádání). Zkoušky se 
konají v centrech, která jsou k tomu pověřená, což 
mohou být i školy samotné.

KET (Key English Test) – zkouška prověřuje studenty 
se základními všeobecnými znalostmi angličtiny.

PET (Preliminary English Test) – zkouška je vhodná 
pro studenty schopné komunikace v každodenních 
běžných situacích. Představuje vyšší základní stupeň 
znalosti jazyka.

FCE (First Certificate in English) – nejrozšířenější 
z cambridgeských zkoušek určená středně 
pokročilým studentům; certifikát o úspěšném ab-
solvování zkoušky považuje většina tuzemských 
i zahraničních firem za důkaz dostatečné znalosti 
angličtiny pro potřeby pracovní komunikace. Zkouška 
se skládá z 5 částí: čtení, psaní, použití jazyka, pos-
lech a konverzace. Certifikáty o zvládnutí zkoušky 
bývají vydávány do šesti týdnů po absolvování a mají 

časově neomezenou platnost. V případě selhání 
u zkoušky obdržíte zprávu, jaké byly vaše největší 
slabiny. I neúspěšné zvládnutí zkoušky tedy vypovídá 
o vašich znalostech.

CAE (Certificate in Advanced English) – je určena 
velmi pokročilým studentům, cílem je prověřit znalost 
jazyka na vyspělé úrovni. U studenta se předpokládá 
využití jazyka pro profesní a studijní účely. 

CPE (Certificate of Proficiency in English) – je určena 
studentům se znalostí angličtiny na úrovni rodilého 
mluvčího a těm, kteří se chtějí angličtině chtějí 
věnovat na akademické úrovni. Zkouška zároveň 
zcela splňuje požadavky pro profesní a společenské 
uplatnění v anglicky mluvících zemích.

BEC (Business English Certificates) – je vhodná pro 
ty, kdo pracují v obchodním sektoru v mezinárodním 
prostředí nebo se o takové zaměstnání ucházejí. 
Zkouška má tři pokročilostní úrovně a hodnotí pos-
lech, mluvený projev, čtení a psaní v obchodním 
kontextu.

Zkoušky pro univerzitní studium
TOEFL (Test of English as a Foreign Lan-
guage) – zkoušku ověřující úroveň praktického ov-
ládání anglického jazyka požadují po uchazečích 
o studium především kanadské a americké univerzity 
nebo stipendijní agentury. Je možné ji složit písemně, 
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Objednání pobytu

Seznamte se s naší nabídkou
Základní informace o našich jazykových kurzech na-
jdete v tomto katalogu, podrobné informace pak na 
stránkách www.jazykovepobyty.cz.

Zjistěte podrobnosti
Pokud vás zaujala kterákoliv z nabízených škol 
a potřebujete více informací, volejte bezplatnou info-
linku (ČR) 800 100 300 300/(SK) 0800 121 121, 
podívejte se na naše internetové stránky nebo nás 
navštivte osobně v kterékoli naší kanceláři ve všední 
dny od 9 do 18 hodin.

Výběr kurzu
Doporučíme vám vhodný kurz v závislosti na vašich 
jazykových znalostech a časových i finančních 
možnostech. Naše nabídka je díky dlouholetým 
zkušenostem v oboru velmi široká. Jsme schopni 
vyjít vstříc vašim individuálním požadavkům. Kromě 
jazykových kurzů zajišťujeme i doplňkové služby jako 
cestovní pojištění, pronájmy aut, vízový servis, stu-
dentské slevové karty (Euro 26, ISIC) či mapy desti-
nací, v nichž probíhají naše studijní pobyty.

Cenová nabídka
Na základě vašich požadavků vám vypracujeme 
nezávaznou cenovou nabídku studijního pobytu v Kč 
(přepočet z originální měny je prováděn dle aktuál-
ního kurzu České spořitelny, a. s.) včetně požadované 
dopravy a pojištění, projevíte-li o tyto služby zájem. 
Spolu s kalkulací obdržíte informace o škole, o zemi 
pobytu a formuláře k žádosti o vízum, je-li vízum do 
dané země potřeba.

Objednávka – dotazník
Pokud se vám zaslaná nabídka líbí a rozhodnete 
se ji realizovat, stačí vyplnit dotazník, který od 
nás rovněž obdržíte spolu s cenovou nabídkou. 
Kompletně vyplněný dotazník zašlete či přineste 
do naší kanceláře – pobyt je možno objednat 
telefonicky, e-mailem či osobně. 

Faktura a smlouva
Na základě vyplněného dotazníku vám vystavíme 
zálohovou fakturu a smlouvu. Cena na faktuře se 
může lišit od ceny uvedené v nabídce, pokud nejsou 
obě vystaveny téhož dne. Pro platbu pobytu je vždy 
závazná cena uvedená na faktuře a smlouvě. Je-li 

formou počítačového testu nebo prostřednictvím 
internetu. Výsledkem testu je bodové skóre určující 
pokročilost v jazyce. Hodnotí se poslech, psaní 
a čtení. Výsledek se udává počtem dosažených bodů 
v rozmezí 200–677. Hranice 450 dosažených bodů 
odpovídá úspěšnému složení zkoušky FCE. Zkoušky 
TOEFL se konají každý měsíc. Více informací najdete 
na www.toefl.org.

IELTS (International English Language Testing 
System) – také zkouška prověřuje, zda je student 
dostatečně jazykově vybaven pro studium na některé 
ze zahraničních univerzit (především v Austrálii, 
na Novém Zélandu a ve Velké Británii). Hodnotí se 
rovněž čtení, psaní, mluvení a poslech. Zkoušku lze 
vykonat každý měsíc. Výsledek se vyjadřuje v 9 stup-
ních. Většina univerzit přijímá studenty s výsledkem 
6 a výše. Více informací na www.ielts.org.

TOEIC (Test of English for International Communica-
tion) – je zkouška z obchodní angličtiny hodnotící 
schopnost komunikace v prostředí mezinárodního 
obchodu. Skládá se z poslechového testu a prověřuje 
i schopnost čtení textu. Zkouška probíhá zhruba každý 
měsíc a je stále více a více uznávaná nadnárodními 
korporacemi, jazykovými školami a dalšími institucemi. 
Od studenta se vyžaduje nejméně střední pokročilost 
v jazyce. Více informací na www.toeic.com.

Odborně zaměřené studium

Odborné kurzy = Vocational Courses 
Studium tohoto typu lze nejlépe srovnat s úrovní 

studia posledních ročníků střední školy či prvních 
ročníků vyšší odborné školy u nás. Přijetí ke studiu je 
podmíněno komunikativní znalostí angličtiny. Pokud 
nejsou vaše současné znalosti dostatečné, je možné 
zvolit nejdříve některý z obecných kurzů a navázat od-
borným studiem až poté. Kurzy většinou navštěvují 
mladí lidé mezi 18 a 25 lety a jsou navštěvovány jak 
mezinárodními, tak místními studenty. 

    Nabídka oborů
 

   obchod (management, marketing,  
e-business atd.)

   výpočetní technika (multimedia,  
networking, webpage creating a další)

   cestovní ruch

   pohostinství a hotelový management 

   kadeřnické kurzy

   kurzy pro sportovní instruktory

   kurzy pro automechaniky

    Stupně odborného studia
   Certificate I–IV (3–5 měsíců)

   Diploma (12–18 měsíců)

   Advanced Diploma (18–24 měsíců)

Absolvování oboru na úrovni Advanced Diploma vám 
umožní přihlásit se rovnou do druhého ročníku studia 
na některé z australských univerzit. 

Vysokoškolské a univerzitní studium

Více informací o vysokoškolském a univerzitním 
studiu získáte ve speciálním katalogu Studium na 
střední škole a univerzitě v zahraničí.
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Finanční náklady na studium v zahraničí

Zvýhodněné ceny pro naše klienty
Partnerské školy STUDENT AGENCY často poskytují 
našim klientům jazykové kurzy za zvýhodněné ceny. 
Navíc za vás hradíme bankovní poplatky za převod 
peněz do zahraničí a veškeré další administrativní 
poplatky včetně nákladů spojených s podáním 
žádosti o víza (nezahrnuje pouze příslušný poplatek 
ambasádě). Vycestovat s naší agenturou tedy vychází 
výhodněji, než si rezervovat kurz přímo ve škole. 
Ceny, které našim klientům školy poskytují, v sobě již 
zahrnují provizi zprostředkovatele. Konečná cena pro 
klienta tak není nijak navýšena.

Slevy a akční nabídky
Klientům, kteří s námi cestují opakovaně, posky-
tujeme věrnostní slevy na všechny naše programy. 
Speciální slevy mohou získat také páry či příbuzní 
cestující společně. Aktuální sezonní slevy se vyplatí 
sledovat na našich internetových stránkách. Cenově 
zvýhodněné bývají obvykle také kurzy mimo vysokou 
sezonu.

Možnosti financování

Splátkový program bez navýšení
Společnost Home Credit, a. s. pro klienty STUDENT 
AGENCY připravila možnost zakoupit si jazykový pobyt 
na splátky s možností volby nulového navýšení, a to 
již při nákupu od 3 000 Kč. Platbu jazykového pobytu 
je možno rozdělit do 4 měsíčních splátek, přičemž 
čtvrtá splátka musí zahrnovat doplatek do výše 
úvěru. Pak je zde také varianta 12 měsíčních splátek, 
kdy klient přeplatí cca 12 % v závislosti na výši úvěru. 
Jazykový pobyt na splátky získáte již se 2 doklady 
totožnosti! Výše přímé platby při zakoupení zájezdu 
je volitelná (již od 0 Kč ). Více informací najdete na 
internetových stránkách www.studentagency.cz.

Celkové náklady na pobyt
Kromě nákladů na jazykový pobyt samotný (školné, 
ubytování a strava) je nutno počítat s dalšími finančními 
výdaji na dopravu, cestovní pojištění, poplatek za 
vízum ambasádě apod. Informujte se také, kolik peněz 
je nutné mít s sebou na osobní výlohy.

Doporučené kapesné

Austrálie 220–300 AUD/týden

Nový Zéland 200–250 NZD/týden

Uvedené částky jsou orientační, záleží na individuálních nárocích 
klienta a typu ubytování.

plátcem firma, konzultujte s daňovým poradcem 
možnost započítat jazykový kurz do nákladů na 
vzdělání.

Platba za pobyt
Fakturu můžete uhradit v hotovosti v některé z našich 
kanceláří nebo převodem na libovolný z bankovních 
účtů uvedených na faktuře. Při platbě bankovním 
převodem prosím nezapomeňte uvést variabilní 
symbol. Svůj jazykový pobyt můžete uhradit buď celý 
najednou nebo ve dvou splátkách. První splátka (min. 
25 % ceny pobytu) je splatná do 14 dnů od data vys-
tavení faktury, zbývající část ceny je nutno uhradit 
nejpozději 6 týdnů před plánovaným nástupem na 
pobyt. 

Rezervace pobytu
Jakmile od vás obdržíme podepsanou smlouvu 
a (první) úhradu, odešleme do vámi vybrané školy 
požadavek na rezervaci pobytu a zároveň zajistíme 
podání žádosti o vízum na příslušnou ambasádu. 
Veškeré podklady, které je nutno k žádosti o vízum 
dodat, zašlete co nejdříve do kterékoli naší kanceláře. 
Pokud cestujete na Nový Zéland na dobu kratší než 
90 dní, není nutno vízum vyřizovat. 

Jazykové kurzy v zahraničí patří mezi pobyty 
individuálního charakteru, na něž nemohou 
agentury rezervovat místa ještě před začátkem 
sezony, tak jak to běžně dělají cestovní kanceláře 
u pobytových zájezdů. Může se proto stát, že se 
kurz v průběhu procesu vyřizování naplní a škola 
jej nebude moci potvrdit. V takovém případě vám 
nabídneme náhradní termín nebo obdobný kurz 
v jiné škole. Pokud vám náhradní řešení nebude 
vyhovovat, máte nárok na odstoupení od smlouvy 
a vrácení všech záloh, které jste za pobyt zaplatili.

Doprava
Ve chvíli, kdy nám škola potvrdí rezervaci kurzu, 
přistupujeme k zajištění vámi objednaných 
doplňkových služeb. První z těchto služeb je doprava. 
STUDENT AGENCY má jako člen IATA (International Air 
Transport Association) přístup ke všem renomovaným 
leteckým dopravcům a jejich speciálním cenám. 
Z hlediska ceny doporučujeme rezervovat letenky 
s co největším časovým předstihem. 

Víza 
V rámci doplňkových služeb vám rádi zajistíme rovněž 
podání žádosti o vízum do příslušné země, ovšem 
pouze v případě, že ambasáda této země žádosti od 
zprostředkovatele pobytu přijímá. Pokud ambasáda 
požaduje osobní návštěvu žadatele, poskytneme vám 
konzultační servis, předáme vám seznam potřebných 

podkladů a poradíme vám s vyplněním formulářů. Při 
vyřizování víza je vždy nutné počítat s určitou časovou 
rezervou a naplánovat odjezd na vybraný studijní 
pobyt tak, aby se víza stihla vyřídit. Ve všech případech 
je nutná i aktivní spolupráce ze strany klienta, to zna-
mená včasné dodání potřebných podkladů, popř. 
osobní návštěva ambasády, je-li požadována. Vízový 
servis poskytuje STUDENT AGENCY klientům jazyko-
vých pobytů zdarma, klient vždy hradí pouze poplatek 
za vízum stanovený ambasádou. Vízový servis posky-
tujeme pouze občanům ČR/SR. Vízové povinnosti se 
mohou během roku změnit, vždy se u nás na aktuální 
podmínky informujte.

Informační balíček
Proces vyřizování jazykového pobytu končí předáním 
předodjezdového informačního balíčku obsahu-
jícího veškeré poklady, které k zahraniční cestě 
potřebujete. Podmínkou předání balíčku je kompletní 
úhrada pobytu. 

    Informační balíček  
obsahuje
   doklad o úhradě pobytu

   potvrzení o přijetí do kurzu

   adresu školy a ubytování včetně  
kontaktních údajů

   vízum (pokud se zajišťovalo)

   kontakt na NONSTOP helplinku 
STUDENT AGENCY

   +  Doplňkové služby  
(pokud byly objednány)

   letenka spolu s itinerářem letu

   potvrzení o zajištění taxi transferu

   cestovní pojištění

   pojištění na storno pobytu

   ostatní doplňkové služby (mapa, slevová 
karta apod.)
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Vízové podmínky

Austrálie

STUDENT AGENCY poskytuje svým klientům bezplatný 
konzultační servis při vyřizování žádosti o vízum. Každá 
žádost včetně všech přiložených dokumentů je pečlivě 
zkontrolována a pak osobně předána na australskou 
ambasádu ve Vídni. Naše agentura se snaží vždy vyřídit 
všechny formality v nejkratším možném čase, našim 
klientům však doporučujeme dodat potřebné doku-
menty s co největším předstihem, aby ambasáda byla 
schopna žádost vyřídit včas.

Turistické vízum
Turistické vízum se uděluje k pobytům v max. délce 
12 týdnů. Žádá se o ně elektronickou formou přes 
webové stránky australské ambasády. Vízum má 
formu dopisu s vyjádřením imigračního úřadu, který si 

vložíte do pasu. Potřebné informace vám rádi sdělíme. 
K tomuto typu víza není možné získat pracovní povolení. 

Doba vyřízení cca 2 týdny od podání žádosti

Poplatek ZDARMA (žádosti podané online)

Platnost 3 měsíce (6 a 12 měsíců za  
poplatek od 95 EUR)

Prodloužení není možné u víz s podmínku 
8 503 (No Further Stay); rozhod
nutí o udělení podmínky je zcela 
v kompetenci ambasády

Imigrační úřad si může v průběhu vyřizování víza vyžádat 
kromě standardních ještě další dokumenty (např. výpis 
z účtu, potvrzení o zaměstnání, rezervace letenky).

Studijní vízum
Uděluje se k pobytům v délce nad 12 týdnů. Součástí 
víza je pracovní povolení na 20 hodin týdně (neomezeně 
pak v období prázdnin).

Doba vyřízení cca 4–10 týdnů od podání žádosti

Poplatek od 440 EUR (platné k 1. 7. 2012)

Platnost po dobu studia plus 1 měsíc navíc

Prodloužení pouze na základě prodloužení stu
dia na místním imigračním úřadě

Žádost o vízum typu 570-ELICOS (pro kurzy angličtiny) 
nebo 572-VET (odborné kurzy) se podává na 

australskou ambasádu ve Vídni:

Australian Embassy 
Mattiellistrasse 2-4 , A-1040 Vienna, Austria
Tel: (+43 1) 506 740, Fax: (+43 1) 504 1178 
www.immi.gov.au

Podrobné informace vám rádi sdělíme na našich 
pobočkách. Žádost o příslušné vízum za vás do Vídně 
rádi podáme.

Nový Zéland

Bezvízový styk
Pro pobyty na Novém Zélandu v délce do 90 dnů 
platí pro občany ČR i SR bezvízový styk. Ke vstupu 
do země stačí povolení, které je udělováno do cesto-
vního pasu imigračními úředníky. Pro hladký vstup do 
země s sebou doporučujeme mít: zpáteční letenku 
s datem návratu do 3 měsíců, doklad o dostatečném 
finančním zabezpečení (např. výpis z bankovního účtu/
kreditní karty s minimálním zůstatkem v hodnotě 
1 000 NZD/1 měsíc pobytu) a adresu místa pobytu na 
Novém Zélandu pro vyplnění do vstupní karty.

Turistické vízum (prodloužení bezvízového styku) 
Pokud si budete chtít svůj pobyt na Novém Zélandu 
prodloužit nad 3 měsíce, bude nutno nejbližšímu 
imigračnímu úřadu opět doložit doklad o dostatečném 
finančním zabezpečení, zpáteční letenku a důvod 
prodloužení pobytu (např. itinerář plánované cesty, 
potvrzení o prodloužení studia apod.).

Working Holiday vízum 
Mladí Češi a Slováci ve věku 18–35 let, bezdětní, 
s trvalým pobytem v ČR/SR, mají možnost zažádat 
o pracovní prázdni nové vízum. Cena tohoto víza je od 
165 NZD (k 1. 7. 2012). Držitelé Working Holiday víza 
mají jedinečnou možnost vydělat si na pokrytí alespoň 
části nákladů spojených s cestou na Nový Zéland. 
Vízum má roční platnost od vstupu do země. Studium 
je umožněno po dobu 6 měsíců. K žádosti je nutno 
doložit kromě platného cestovního pasu a vyplněného 
formuláře také důkaz o dostatečných finančních zdro-
jích na pokrytí ne zbytných výdajů. Požadovaná částka 
je 4 200 NZD plus náklady na letenku tam i zpět. 
Finance lze prokázat formou výpisu z účtu, výpisu 
k platební kartě, cestovních šeků apod. Při příjezdu na 
Nový Zéland můžete být také vyzváni, abyste předložili  
doklad o uzavření zdravotního pojištění do zahraničí. 
Každý rok je vypisovaná nová kvóta. ČR má vždy od 
1. 3. k dispozici 1 200 míst. Pro SR je kvóta vypisovaná  
k 17. 4. a počet míst je 100. Working Holiday vízum je 
výhodným řešením pro ty, kdo cestují na Nový Zéland 
za studiem a poznáním a chtějí tam kompenzovat část 
nákladů. 

Studijní vízum
Při studiu delším než 3 měsíce žádají uchazeči 
nesplňující některou z podmínek Working Holiday víz 
o studentské vízum v ceně od 135 GBP (k 1. 7. 2012). 
Žádost o vízum za vás bezplatně pošleme na novozé-
landskou ambasádu do Londýna. Nemůžeme však ručit 
za kladné vyřízení žádosti. Veškeré materiály musí být 
vyplněny v angličtině. Na vyřízení žádosti si ambasáda 
vyhrazuje přibližně 1 měsíc. Svůj studijní pobyt proto 
začněte vyřizovat s dostatečným časovým předstihem. 
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Pojištění
Cestovní pojištění
V rámci komplexních služeb zajišťuje STUDENT 
AGENCY rozsáhlé pojištění na celou dobu pobytu. 
Našim klientům nabízíme ve spolupráci s pojišťovnou 
Allianz cestovní pojištění do zahraničí, zahrnující 
pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové 
pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti 
za škodu a pojištění doplňkových asistenčních služeb. 
Ve většině případů nabízí Allianz klientům STUDENT 
AGENCY zvýhodněné ceny. Nespornou výhodou 
pojištění Allianz je krytí léčebných výloh do neomezené 
výše a vysoké krytí úrazového pojištění. Součástí je 
také právní pomoc v zahraničí. Podrobné informace 
o cenách a pojistném krytí najdete v přiložené tabulce.

Pojištění stornovacích poplatků
Kromě cestovního pojištění doporučujeme všem 
klientům uzavřít také pojištění stornovacích poplatků 
Allianz. Jste-li nuceni svůj pobyt ještě před odjez-
dem nečekaně zrušit z důvodu vážného akutního 
onemocnění nebo úrazu, které vyžadují upoutání na 
lůžko nebo hospitalizaci, budete díky tomuto pojištění 
moci u Allianz nárokovat zpět až 80 % prostředků, 
které jste do pobytu investovali. Cena pojištění stor-
novacích poplatků odpovídá 2,5 % z celkové hodnoty 
pobytu včetně dopravy. Pojištění je nutno objednat 
zároveň s jazykovým pobytem, tzn. není je možno 
přiobjednat dodatečně a poplatek za ně je nevratný. 
Dalším produktem, který můžete využít, je pojištění 
nevyužité dovolené, které vás na rozdíl od pojištění 
stornovacích poplatků chrání i v průběhu pobytu 
v zahraničí. Cena tohoto pojištění činí 3,3 % z celkové 
hodnoty pobytu.

Spoluúčast
U cestovního pojištění není spoluúčast klienta 
vyžadována. U pojištění stornovacích poplatků je 
stanovena na 20 %. Důvody storna, na něž je možno 
pojištění uplatnit, jsou stanoveny v pojistných pod-
mínkách pojišťovny. Na pojištění odpovědnosti za 
škodu se pojištěný podílí do výše 500 Kč.

NAŠE DOPORUČENÍ PRO CESTY DO ZÁMOŘÍ
Našim klientům doporučujeme připojistit 
se na cesty u pojišťovny Allianz i přesto, že 
nadále zůstávají klienty zdravotní pojišťovny 
v ČR/SR. Vyhnete se tak vysoké finanční 
spoluúčasti a riziku, že si budete muset 
hradit převoz z ciziny domů. Užijte si svůj 
jazykový pobyt bez starostí.

Rady na cestu
Před odjezdem na jazykový pobyt

Prostudujte si informační balíček
Před nástupem na jazykový pobyt od nás dostanete 
informační balíček, který je třeba důkladně prostudo-
vat a zkontrolovat. Pokud najdete jakoukoli nesrovna-
lost nebo vám něco nebude jasné, kontaktujte nás. 

Kontrola cestovních dokladů
Překontrolujte si platnost cestovního pasu a víza; 
zkontrolujte si, zda máte správně vystavenu letenku, 
pojištění, potvrzení o přijetí do kurzu a adresu 
ubytování.

Co si vzít s sebou?
Chystejte se stejně jako na jakoukoliv jinou dovo-
lenou v zahraničí, navíc přibalte jen psací potřeby, 
slovník, případně učebnici gramatiky. Pro práci v gas-
tronomii se vám budou hodit černá sukně či kalhoty 
a černé polobotky.

První dny pobytu

Příjezd do zahraničí 
Na cestu na místo ubytování je nejlepší použít taxi, 
příp. si dopředu rezervovat transfer školy, nabízející 
větší pohodlí. Pokud chcete ušetřit, můžete také 
využít autobusové linky, které většinou spojují letiště 
s centrem města. Odtud pak můžete pokračovat 
městskou hromadnou dopravou na místo svého uby-
tování. Tento způsob dopravy doporučujeme spíše 
zkušenějším „cestovatelům“, kteří se umějí v případě 
potřeby zeptat na cestu. Nástup do ubytování bývá 
o víkendu před začátkem kurzu. Nebojte se obrátit 
na svou hostitelskou rodinu, pokud si nejste jisti 
cestou do školy. S orientací ve škole vám pomohou 
na recepci.

Zařazení do třídy
První den školy se obvykle píší rozřazovací testy, na 
jejichž základě jsou studenti rozděleni do studijních 
skupin a tříd. Po testech následuje seznámení se 
školou a místem pobytu. Čas strávený testováním 
je zahrnut do celkového objemu vyučovacích hodin. 
Samotná výuka je zahájena odpoledne nebo ráno 
následujícího dne. Školy vyžadující zaslání testu ještě 
před odjezdem na pobyt zahajují výuku ihned po 
nástupu do školy. 

Vyřízení pracovního povolení
V Austrálii mohou občané ČR i SR pracovat na 
základě uděleného studijního víza, jehož součástí je 
pracovní povolení na 20 hodin týdně (v období prázd-
nin neomezeně). 

Na Novém Zélandu je pro občany ČR a SR 
nejvýhodnější využít Working Holiday víza, se kterým 
můžou po dobu 1 roku neomezeně pracovat, a také 
v rámci tohoto roku až 6 měsíců studovat. Další 
možností je zažádat o pracovní povolení přímo na 
místě prostřednictvím zaměstnavatele na Novém 
Zélandu – pokud jste se na Nový Zéland dostali 
díky bezvízovému styku nebo na turistické vízum. 
V rámci studijního víza je práce omezená. Pracovat 
mohou jen držitelé studentských víz na dobu delší 
než 1 rok, a to během prázdnin. Možnost pracovat se 
týká i studentů dvouletého studia zakončeného certi-
fikátem – pracovat mohou 15 hodin týdně.

ZMĚNY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud se během pobytu rozhodnete  
prodloužit nebo změnit kurz nebo se vyskytne 
nějaký problém, neprodleně o tom informujte 
jazykovou školu a VŽDY také naši agenturu.  
V urgentních případech volejte nouzovou linku 
školy, příp. NONSTOP helplinku STUDENT 
AGENCY. Každá situace má své řešení, které 
může zachránit váš celkový dojem z pobytu!

Cestovní pojištění do zahraničí 

1. Rozsah krytí a pojistné částky

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy kromě zubního ošetření bez omezení

Akutní zubní ošetření (!)    10 000 Kč

Transport nemocného bez omezení

Ubytování blízké osoby  
při hospitalizaci pojištěného (max. 5 nocí)

2 000 Kč/1 noc

Úrazové pojištění

V případě smrti úrazem (neplatí pro osoby starší 70 let) 200 000 Kč

V případě trvalých následků úrazu 400 000 Kč

Na denní odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu         100 Kč

Pojištění zavazadel

Na všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného   20 000 Kč

Na škodu na jedné věci   10 000 Kč

Na všechny škody na cennostech   10 000 Kč

Na jednu cennost     5 000 Kč

Na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla   10 000 Kč

Na jednu věc odcizenou z vozidla     5 000 Kč

1. Rozsah krytí a pojistné částky

Pojištění odpovědnosti za škodu na jednu pojistnou událost při škodě

Na životě a zdraví  2 000 000 Kč

Na věci  1 000 000 Kč

Následné     100 000 Kč

Doplňkové asistenční služby

Na právní pomoc      35 000 Kč

Na základní technickou pomoc při škodě na majetku v místě 
bydliště pojištěného

       5 000 Kč

2. Cena cestovního pojištění

Cena pojištění na 1–3 měsíce (max. 120 dnů)

Evropa (cena na 1 den pobytu)              36 Kč

Svět kromě USA (cena na 1 den pobytu – max. 90 dní)              72 Kč

Svět včetně USA (cena na 1 den pobytu – max. 90 dní)              98 Kč

Děti do 15 let včetně mají slevu 50 %!

Cena pojištění na 3–6 měsíců (paušální cena na 6 měsíců)

Evropa        3 890 Kč

Velká Británie a Severní Irsko        2 800 Kč

Svět kromě USA      10 500 Kč

Svět včetně USA      15 750 Kč

Cena pojištění na 6–12 měsíců (paušální cena na 12 měsíců)

Evropa         4 450 Kč

Velká Británie a Severní Irsko         3 700 Kč

Svět kromě USA       12 410 Kč

Svět včetně USA      20 950 Kč

3. Pojištění stornovacích poplatků

2,5 % z celkové ceny pobytu včetně dopravy

3. Pojištění nevyužité dovolené

3,3 % z celkové ceny pobytu včetně dopravy 
Je doporučeno kombinovat s cestovním pojištěním Allianz

Ceny pojištění Allianz pro klienty ze Slovenska jsou uvedeny na  
www.studentagency.sk.
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Státní svátky
Školy v Austrálii i na Novém Zélandu jsou na přelomu 
roku a během státních svátků zavřené. Zrušená výuka 
nebývá finančně nahrazována.

Austrálie

Pevné státní svátky

New Year’s Day 1. 1.

Australia Day 26. 1.

Christmas Day 25. 12.

Boxing Day 26. 12.

Pohyblivé státní svátky

Good Friday březen/duben

Easter Monday březen/duben

Anzac Day duben

Státní svátky států, v nichž se nacházejí naše školy

New South Wales (Sydney)

Bank Holiday první pondělí v srpnu

Labour Day první pondělí v říjnu

Western Australia (Perth)

Labour Day první pondělí v březnu

Foundation Day první pondělí v červnu

Queen’s Birthday pondělí nejbližší datu 30. 9.

Queensland (Gold Coast, Brisbane a Cairns)

Labour Day první pondělí v květnu

Cairns Show Holiday červenec (pouze Cairns)

Brisbane Show Day srpen (pouze Brisbane)

Victoria (Melbourne)

Labour Day druhé pondělí v březnu

Melbourne Cup Day první úterý v listopadu

Nový Zéland

Pevné státní svátky

New Year’s Day 1. 1.

Day after New Year’s Day 2. 1.

Waitangi Day 6. 2.

Anzac Day 25. 4.

Christmas Day 25. 12.

Boxing Day 26. 12.

Pohyblivé státní svátky

Good Friday březen/duben

Easter Monday březen/duben

Queen‘s Birthday první červnové pondělí

Labour Day čtvrté říjnové pondělí

Státní svátky států, v nichž se nacházejí naše školy 

Provincie Auckland (Auckland)

Auckland Day pondělí nejbližší datu 29. 1.

Provincie Otango (Queenstown)

Otango Day pondělí nejbližší datu 23. 3.

Provincie Wellington (Wellington)

Wellington Day pondělí nejbližší datu 22. 1.

Hawke’s Bay (Napier)

Hawke’s Bay Day pátek před Labour Day

Otázky a odpovědi
Na následujících řádcích se vám pokusíme dát 
odpovědi na otázky, které vás nejvíce zajímají. Pokud 
zde na některou ze svých otázek odpověď nenaj-
dete, zavolejte nám na bezplatnou infolinku (ČR) 
800 100 300/(SR) 0800 121 121.

Jsou jazykové pobyty určeny pouze mladým lidem 
a studentům?
Vůbec ne. Naopak, většina jazykových kurzů v tomto 
katalogu je určena dospělým klientům nad 18 let. 
Školy si určují pouze spodní věkovou hranici, maximální 
věk není nijak omezen. V průměru se věk studentů 
jazykových škol pohybuje okolo 25–30 let.
 
Jak rychle mohu odcestovat?
V případě, že chcete cestovat na studijní vízum do 
Austrálie, je potřeba počítat se 4–10týdenní lhůtou na 
vyřízení potřebných formalit. Udělení turistického víza 
trvá zhruba 2 týdny. Studijní pobyty na Novém Zélandu 
obecně doporučujeme začít řešit alespoň s měsíčním 
předstihem. U pobytů vyřizovaných na poslední chvíli 
hrozí, že škole dojdou volná místa v kurzech, případně 
že na dané termíny nebudou volné letecké spoje.

Kdy mohu začít studovat?
Většina kurzů má nástupní termíny každé pondělí 
v roce kromě státních svátků. Pevně stanovené ter-
míny a  délku mívají některé zkouškové kurzy a kurzy 
odborné. Více informací o nástupních termínech 
a délce kurzů najdete v ceníku, který je samostatnou 
přílohou tohoto katalogu.

Kolik si toho mohu na cestu sbalit?
Hmotnostní limity na zavazadla se u většiny leteckých 
společností pohybují okolo 20 kg na osobu. Není 

nutno to přehánět s oblečením ani kosmetikou – na 
místě budete mít jistě dost příležitostí se dovybavit. 
Chystáte-li se na studium odborného kurzu se 
zaměřením na gastronomii nebo si ve stejném 
oboru budete hledat práci, přibalte si s sebou černé 
polobotky a černé kalhoty/sukni.

Co dělat, nejsem-li v průběhu pobytu s něčím 
spokojen?
Každá jazyková škola má tzv. Director of Studies 
odpovědného za kvalitu výuky a vyučujících. Pokud 
budete mít pocit, že na výuku nestačíte nebo že 
vám naopak nepřináší mnoho nového, požádejte 
jej o přeřazení do jiné studijní skupiny. Jestliže vám 
nebude vyhovovat kvalita ubytování, obraťte se pro 
změnu na tzv. Accommodation Officer. V každém 
případě se můžete obrátit také na nás prostřednictvím 
NONSTOP helplinky – kontakt na ni od nás dostanete 
před odjezdem na pobyt. STUDENT AGENCY má zájem 
na tom, aby se každý klient vracel ze svého pobytu 
spokojený, proto se na nás neváhejte obrátit s jakým-
koli požadavkem. 

Opravdu se v jazyce výrazně zlepším?
Dovolujeme si tvrdit, že za měsíc studia v zahraničí se 
naučíte tolik, co při ročním večerním studiu v našich 
jazykových školách. Vše závisí samozřejmě na mnoha 
faktorech, např. na vašich předchozích znalostech 
jazyka, na motivaci a schopnosti jazyk vstřebat. 

V jakých cenových relacích se pohybují v Austrálii/na 
Novém Zélandu podnájmy?
Ceny za podnájem či pronájem bytů jsou v každém 
městě jiné. V Sydney lze najít ubytování od 100 AUD 
na týden. Ceny jsou závislé především na vzdálenosti 
od centra, počtu spolubydlících či vybavení bytu. 
Na Novém Zélandu je více využíváno ubytování 
v hostelech, kde se cena pohybuje od 200 NZD/týden.

Jaký je průměrný týdenní výdělek?
V Austrálii můžete na základě studijního víza získat 
pracovní povolení na max. 20 hodin týdně. Za těchto 
podmínek se váš týdenní příjem bude pohybovat 
v rozmezí okolo 250–350 AUD hrubého. V průběhu 
školních prázdnin, kdy můžete pracovat na plný 
úvazek, se vaše mzda může zvednout až na 450–
650 AUD za týden. Na Zélandu je minimální hodinová 
mzda 13,50 NZD. Na výši vašeho výdělku mohou mít 
vliv vaše schopnosti, znalost jazyka a reference od 
předchozích zaměstnavatelů. 
 
Reference
Rádi vám poskytneme kontakty na naše bývalé klienty, 
kteří se s vámi podělí o své osobní zkušenosti s jazyko-
vým pobytem v zahraničí.

Anzac Day

New Year’s Day
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Austrálie – tipy pro cestování

Zeměpisné údaje

Populace 22 620 000

Svazové státy a teritoria Queensland
New South Wales

Victoria
South Australia

Western Australia
Tasmania

Northern Territoty
Australian Capital 

Territory

Hlavní město Canberra

Rozloha 7 747 000 km2

Úřední jazyk angličtina

Měna australský dolar (AUD)

Vládní forma pluralitní demokracie

Austrálie je pro každého Evropana velkým lákadlem, 
pro mnohé místem cestovatelských snů. Jak by ne – 
vždyť tento světadíl byl pro okolní civilizaci objeven až ve 
druhé polovině 18. století a má tak dodnes své tajemné 
kouzlo, které přitahuje milovníky dobrodružství. Konti-
nent je omýván vodami Indického a Tichého oceánu. 
Austrálie je federací šesti států, několika pevninských 
a ostrovních teritorií. Svazovými státy jsou Queensland 

na severovýchodě, Nový Jižní Wales a Viktorie na 
jihovýchodě, Jižní Austrálie na jihu, Západní Austrálie 
v západní třetině kontinentu a Tasmánie – ostrovní stát. 
K pevninským teritoriím patří Severní teritorium a Území 
hlavního města Canberra; ostrovní teritoria většinou 
nejsou obydlena. 

Většina obyvatel je evropského, především britského 
původu – k historii Austrálie patří neradostné období 
osidlování vystěhovalci, kdy na jejím území končili 
nežádoucí obyvatelé britského impéria. Domorodí oby-
vatelé, Aborigines, byli odsunuti do rezervací, nebo se 
sžili s přistěhovalci. Většina populace žije na pobřeží, 
velká města Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, 
Perth a Canberra a jejich okolí soustřeďují bezmála 
70 % všech obyvatel. Samotní Australané sami sebe 
nazývají Aussie people.

Úchvatná je bezesporu australská příroda. Neobvyklé 
vačnatce – klokany, wombaty, koaly nebo ptakopysky 
či ježury – neuvidíte jinde než právě při návštěvě Aus-
trálie. Zajímavé je, že v zemi v podstatě chybějí šelmy, 
zvířata si tedy mohou žít poklidně a nerušeně.

Austrálie vás může ohromit rušnými velkoměsty, tichými 
horskými oblastmi, pouštěmi i pralesy, zajímavou 
přírodou, kterou opravdu jinde neuvidíte. Čas studia 

budete jistě střídat s odpočinkem, přijměte tedy pár tipů 
na to, kam je dobré zamířit.

Nový Jižní Wales a jeho hlavní město Sydney vítá 
jako první většinu těch, kdo se rozhodnou zavítat 
do Austrálie. Typické panorama Sydney se známou, 
oceňovanou i zatracovanou budovou opery vás hned 
napoprvé okouzlí. Ve městě vás překvapí množství 
kvalitních pláží – mezi nejnavštěvovanější se řadí 
Bondi Beach nebo Manly Beach – rušný noční život, 
nádherná zoologická zahrada nebo botanická zahrada 
plná nejrozmanitějších druhů rostlin. Především se 
však můžete těšit na přátelské místo plné mladých lidí, 
místo, které se těší i na vás.

V okolí Sydney si nenechejte ujít návštěvu národního 
parku Blue Mountains se skalním komplexem zvaným 
Three Sisters. Zajímavá může být i prohlídka vinného 
regionu Hunter Valley, možná se dostanete na místa, 
která jste už dávno navštívili při popíjení kvalitního 
moku.

Ani v horké Austrálii nejsou ošizeni milovníci lyžování 
a snowboardingu – stačí od června do října zamířit do 
Snowy Mountains, kde najdete i nejvyšší horu Austrálie 
Mt. Kosciusko (2 230 m. n m.).

Hlavním městem Austrálie bylo velmi dlouho Melbourne. 
Na počátku 20. století se všechny ústavní orgány 
přesunuly do Canberry, jejíž území bylo vyčleněno jako 
samostatné teritorium. Město s 318 000 obyvateli je 
sídlem vlády i parlamentu, který zde poprvé zasedal 
v roce 1927. Právě stará budova zákonodárného 
shromáždění je jednou z nejvyhledávanějších památek. 

Stát Victoria bývá někdy označován také jako zahradní 
stát (Garden State). Na území nejmenšího australského 
svazového státu žijí necelé 4 miliony obyvatel, přesto 
však jde o místo s nejvyšší průměrnou hustotou 
osídlení v zemi. Většina lidí přitom žije v hlavním městě 
státu, Melbourne, významném dopravním, finančním, 
kulturním a sportovním středisku. Možná v průběhu své 
návštěvy zamíříte na australské tenisové mistrovství, 
závody Formule 1, zhlédnete výstavu v některé ze 
zdejších galerií nebo prohlédnete většinu z vyhlášených 
butiků plných zajímavé módy. 

Za vidění stojí nejen samotné Melbourne, ale i jeho 
okolí. Vydejte se cestou zvanou Great Ocean Road, 
po pobřeží lemovaném nejznámějšími skalisky Twelve 
Apostles, nezapomeňte nakrmit tučňáky na Philip Is-
landu a zakusit atmosféru zlaté horečky v historickém 
městečku Sovereign Hill v Ballaratu.

Na západ od Victorie se rozkládá svazový stát South 
Australia – festivalový stát (Festival State) s hlavním 
městem Adelaide. Adelaide je poklidné město, které se 
může chlubit krásnými městskými parky a zahradami, 
perfektně udržovanými ulicemi, náměstími i širokými 
bulváry. K návštěvě vás bude lákat množství restaurací 
a kaváren. 

Kam se vyplatí podívat? Na klokany a tuleně na Kanga-
roo Island nebo do opálového naleziště v Coober Pedy.

Centrem státu Western Australia, státu divokých květin 
(Wildflower State), je Perth. Místní lidé jsou klidní 
a ležérní – snad pod vlivem tamního příjemného kli-
matu. Nepotkáte se se zbytečným stresem, spěchem, 
ale spíš s přátelskou a ochotnou povahou. Pokud máte 
rádi hodně prostoru a rozlehlou divočinu, zamiřte do 
Perthu – toto místo je jako stvořené pro vás. 

Kam na výlety? Kamenná vlna Wave Rock, obří vysoké 
stromy ve Valley of the Giants nebo pozorování delfínů 
na Monkey Mia vás určitě nezklamou.

Northern Territory je nejméně obydlenou oblastí 
v Severním teritoriu. Čtvrtinu obyvatel tvoří domorodí 
Aboriginies, můžete se tedy seznámit s jejich pohnutou 
historií i zajímavou současností a svéráznou kulturou. 
Posvátným místem domorodců je největší skalní 
monolit na světě, Ayersova skála, známější jako Uluru. 
Při návštěvě národního parku Kakadu objevíte krajinu 
známou z filmu Krokodýl Dundee. Odpočinout si pak 
můžeme na prosluněných plážích města Darwinu.

Na území Austrálie zbývá ještě Queensland – slunečný 
stát (Sunshine State) a jeho hlavní město Brisbane. 
Právě tady pochopíte, proč je země tolik vyhledávána 
turisty – přímořská letoviska s nádhernými písečnými 
plážemi, deštné pralesy, národní parky či rozlehlé farmy 
vás nepřestanou překvapovat svou krásou. Tak tedy 
neváhejte a vydejte se za podmořským světem na Great 
Barrier Reef, za psy dingo na Fraser Island nebo na os-
trovy Whitsunday Islands za plážemi s pískem bílým 
jako sníh.

Naši pomyslnou cestu po Austrálii zakončíme v Tasmá-
nii. Tento malý ostrov se od australského kontinentu 
poněkud liší. Najdete zde nejvíce národních parků, takže 
je zdejší příroda většinou nedotčená. Mnoho obyvatel 
Tasmánie se stěhuje za prací do větších měst Austrálie, 
hospodářský vývoj země je proto pomalý. Navštívíte-li 
Tasmánii, budete mít pocit, jako by se tu zastavil čas. 
Život je tu klidnější, půda úrodnější a kraj mezi bílým 
pobřežím a sněhem pokrytými horami divoký.
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Práce v Austrálii
Austrálie patří mezi země, kde mohou klienti z České 
republiky i Slovenska v průběhu jazykového 
nebo odborného kurzu legálně pracovat. Jedinou 
podmínkou je získání australského studijního víza. Na 
jeho základě si můžete v průběhu studia u protinožců 
najít práci na poloviční úvazek (max. 20 hodin/týden). 
Během studijního volna můžete pracovat neomezeně. 

Dostatečné finanční prostředky ale budete potřebovat 
už na začátku pobytu v Austrálii. Opravdu málokomu se 
podaří najít si vhodnou práci okamžitě. Ačkoli inzeráty 
najdete jak na nástěnkách v jednotlivých školách, tak 
v inzertních novinách či na internetu, zájem ze strany 
studentů je obrovský a vše záleží na vaší pohotovosti, 
flexibilitě a ochotě pracovat. K pracovním pozicím, 
které studenti nejčastěji zastávají, patří pomocné 
práce v sektoru služeb. Jen málo studentů si najde 
práci ve svém oboru, kancelářskou nebo kvalifiko-
vanou. Odměna se pohybuje v rozmezí 14–18 AUD za 
hodinu v závislosti na druhu práce a platí, že čím lepší 
je vaše angličtina, tím lépe placenou pozici máte šanci 
získat. 

    K získání práce  
potřebujete
  platné studijní vízum

   uhrazené OSHC (povinné studentské  
zdravotní pojištění)

   daňové číslo (Tax File Numer – vyřizuje  
se elektronicky po příjezdu do Austrálie) 

  účet u australské banky

   Dále doporučujeme
  životopis v angličtině

   několik doporučení a potvrzení praxe 
(potřebné i pro úklidové práce!)

   oděv vhodný pro práci v restauracích  
a hotelech (černé kalhoty/sukně, černé  
polobotky)

   dodržovat podmínky australského  
studijního víza

Kde se o práci ucházet 
• kavárny a restaurace – odměna se pohybuje kolem 
10–15 AUD/hod.
• kuchyně – zahrnuje umývání nádobí, pomocné 
práce, ale i přípravy velkých recepcí; odměna se po-
hybuje kolem 10–15 AUD/hod.
• rychlé občerstvení – výhodou je zkušenost s prací 
v McDonald’s, KFC, Pizza Hut a podobných zařízeních, 
můžete očekávat odměnu 10–14 AUD/hod.
• hotely a motely – uplatnění na pozicích od 
prádelny až po nočního manažera. Pro získání dobré 
pozice je zapotřebí praxe či kvalifikaci; plat v rozmezí 
12–16 AUD/hod.
• Pub – pohostinství – jedna z nejpopulárnějších 
pozic, pracovní doba do pozdních nočních hodin, 
o víkendech i ve svátky, hodinová mzda okolo 
11–15 AUD
• zdravotnictví/zdravotní péče – lze si najít práci na 
místech, která nevyžadují odbornou kvalifikaci
• au pair – vhodné pro dívky (někdy i chlapce) 
ve věku 18–28 let, i zde platí omezení na max. 
20 odpracovaných hodin týdně. POZOR: Nejedná se 
však o kulturně-výměnný program a nezískáváte jiný 
typ vstupního víza. Tuto pozici si zajišťujete sami až 
na místě v rámci svého studijního víza
• cleaning – úklidové práce – nejvíce pracovních 
příležitostí na částečný úvazek, většinou v ran-
ních nebo večerních hodinách; hodinová mzda cca 
12–16 AUD
• sezonní práce – práce na farmách, sběr ovoce, 
zeleniny a jiných produktů; odměna závisí na typu 
práce, týdenní mzda může být 250–650 AUD
• obchody – práce v supermarketech (např. Big W, 
Colles, Woollworths), večerkách Deli (Perth), Conveni-
ence Store (Sydney) či v obchodních domech

Povinné zdravotní pojištění

Overseas Student Health Cover (OSHC)
OSHC je povinné zdravotní pojištění pro studenty 
u australské zdravotní pojišťovny Medibank Private. 
Pojištění, které vám pomůže s pokrytím nákladů 
za lékařské ošetření, musí být zajištěno po celou 
dobu vašeho studia. Platba musí být uhrazena před 
podáním žádosti o studijní vízum prostřednictvím 
naší kanceláře. Vámi zvolená škola vás v den nástupu 
na kurz na základě vyplněného formuláře „Applica-
tion for OSHC“ zaregistruje u zdravotní pojišťovny 
a ta vám poté zašle kartu pojištěnce. O předložení 
této karty budete žádáni při každé návštěvě lékaře 
či nemocnice. Cena zdravotního pojištění se odvíjí 
od délky studijního pobytu, více informací najdete 
v přiloženém ceníku. Pokud délka vašeho pobytu 
v zahraničí přesáhne dobu 6 měsíců, máte možnost 
odhlásit se na tuto dobu ze zákonného zdravotního 
pojištění v České republice či na Slovensku. 

Co je hrazeno zdravotní pojišťovnou Medibank 
Private?
• 100 % nákladů v případě neodkladného poskytnutí 
lékařské péče ve státní nemocnici
• 85 % nákladů na ošetření u obvodního lékaře, 
krevní testy, rentgen
• 100 % nákladů na transport do nemocnice

Co není hrazeno zdravotní pojišťovnou Medibank 
Private?
• ošetření v těhotenství, pokud je délka vašeho 
víza kratší než 3 měsíce
• ošetření v případě tělesného postižení 
či zdravotní vady, která u pacienta existovala již 
před příletem do Austrálie
• náklady spojené s nadstandardní péčí ve státní 

nemocnici, např. příplatek za jednolůžkový pokoj
• ošetření u zubního lékaře, fyzioterapeuta  
a očního lékaře

Jak probíhá platba za lékařské ošetření?
Máte dvě možnosti, jak uhradit náklady spojené 
s lékařským ošetřením:
1. Lékařské ošetření zaplatíte přímo u lékaře 
či v nemocnici, vyžádáte si účet a ten vám je 
následně proplacen v kanceláři Medibank Private. 
2. Vyžádáte si od lékaře či nemocnice účet, na jehož 
základě vám bude v kanceláři Medibank Private 
vystaven šek, který s případným doplatkem zašlete 
na adresu příslušného lékaře či nemocnice.

Cena pojištění OSHC je cca 40 AUD na měsíc.

Podrobné informace o zdravotním pojištění 
OSHC najdete na webových stránkách 
www.medibank.com.au nebo na australském 
telefonním čísle 132 331.

NAŠE DOPORUČENÍ
Protože povinné pojištění OSHC nezahrnuje 
kompletní péči, doporučujeme klientům 
připojistit se  ještě před odjezdem do 
Austrálie prostřednictvím STUDENT AGENCY 
u pojišťovny Allianz. Pojišťovna našim 
klientům nabízí cenově zvýhodněné půlroční 
pojištění za 10 500 Kč a roční pojištění 
za 12 410 Kč. 
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Sydney – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 4 500 000

Oblast New South Wales

Časový posun o 8 hodin více (letní čas), 
o 10 hodin více

Sydney je nejstarší, turisticky nejzajímavější a také 
největší město v Austrálii. Je to velkoměsto, ve 
kterém se rozmanitými způsoby stýkají nejrůznější 
národnosti, kultury a etnické skupiny. Na své si 
tu přijdou zejména milovníci vodních sportů. Město 
s nádherným přístavem je obklopeno písčitými 
plážemi, které přímo nabádají k potápění, jachtingu, 
vodnímu lyžování a samozřejmě plavání. Sydney 
je rájem i pro labužníky a ty, kteří rádi posedávají 
v útulných kavárnách. Uličky u moře jsou obklopeny 
nejrůznějšími restauracemi nabízejícími nepřeberné 
množství národních kuchyní a nápojů. 

Sydney je městem plným rozdílů. Obchodní centrum 
je rušné a dynamické, okolí pláží Bondi Beach a Manly 
Beach vás však překvapí svou pohodou a klidem. 
Výška vln při surfování je zde pro mnohé důležitější 
než výška kurzu akcií. Snad právě ona veselá lehkost 
dělá ze Sydney ideální místo pro jazykový pobyt. 
Jestliže má většina světových velkoměst svůj známý 
symbol, pak Sydney se může pochlubit hned dvěma. 
Prvním je monumentální oblouk přístavního mostu 

Harbour Bridge, který se nejen podílí na tvorbě 
úžasného panoramatu, ale navíc je možné vystoupit 
na jeho vrchol a pokochat se odtud výhledem na 
město. Druhým monumentem je bezesporu budova 

Opery, vskutku unikátní stavba. Jejím autorem je 
dánský architekt Jorn Utzon, který se zpočátku 
nedočkal velkého uznání a opustil stavbu už dlouho 
před jejím dokončením. Ne nadarmo je Sydney 
nazýváno utajeným hlavním městem Austrálie. Žije 
zde převážná většina obyvatel svazového státu Nový 
Jižní Wales a město je vysoce rozvinutým finančním, 
komunikačním a průmyslovým centrem světového 
významu.

Historie města

Není žádným tajemstvím, že prvními obyvateli Sydney 
byli britští trestanci dovezení jedenácti loděmi flotily 
First Fleet pod vedením kapitána Arthura Phillipa. 
Na západním pobřeží zátoky vznikla v následujících 
desetiletích po přistání lodi osada, z níž se vyvinuly 
základy města. 20. července 1842 získalo Sydney 
status města a tento den se považuje za oficiální 
datum jeho zrodu. Nyní, po více než sto sedmdesáti 
letech, se časy podstatně změnily a ze Sydney se 
stalo moderní milionové město proslulé kosmopolitní 
společností a nádhernými plážemi.

Nenechte si ujít

Sydney Opera House
Tato architektonicky jedinečná budova s deseti vy-
dutými skořepinovými střechami je typická nejen pro 
Sydney, ale vlastně pro celou Austrálii. 

Pokud se rozhodnete vyrazit v Sydney za kulturou, 
je právě Opera tím správným místem. Je zde pět 
divadelních a koncertních sálů, kde můžete zhléd-
nout představení v podání nejznámějších světových 
operních, baletních a divadelních společností.

Sydney Aquarium
Jedním z turisticky nejatraktivnějších míst v Sydney 
je podmořské akvárium, které se nachází na druhé 
straně přístavu Darling Harbour. Z bezprostřední 
blízkosti podvodního tunelu je možné vidět více než 
5 000 mořských živočichů.

Sydney Tower
304,8 m vysoká věž je jednou z nejvyšších staveb 
Austrálie, která nabízí při hezkém počasí nádherný 
pohled na Sydney. Z přízemí se dostanete na vrchol 
věže rychlovýtahem za pouhých 40 vteřin. 

Paddy’s Market
Jeden z nejznámějších trhů v Sydney, který se koná 

v západní části Čínské čtvrti na ulici Hay Street. 
Jeho historie je delší než 150 let. Ve více než 
1 000 stáncích koupíte opravdu vše, na co si jen 
vzpomenete – od čerstvého ovoce a zeleniny až po 
typické australské suvenýry. Paddy’s market můžete 
navštívit každý pátek, sobotu či neděli od 9.00 do 
16.30 hodin.

Mardi Gras
Festival, který vás nejen pobaví, ale také překvapí 
a šokuje. Každý rok v půlce února můžete zhlédnout 
na ulici Oxford Street pestrý průvod homosexuálů 
a lesbiček.

Tipy na výlet do okolí

Blue Mountains
Ne nadarmo se těmto horám říká modré. Můžete 
být při tom, když se nad jejich vrcholky objeví modrý 
opar – údajně díky lomu světla v mlžných výparech 
eukalyptového oleje, uvolňujících se z miliard listů 
zdejších blahovičníků. Nenechejte si ujít ani pohled 
na známý, volně stojící skalní útvar Three Sisters,  
opředený mnoha legendami. Můžete se projet na 
vyhlídkové dráze, která je považována za vůbec 
nejstrmější na světě.

Hunter Valley
V tomto údolí se nachází jedna z nejproslulejších 
vinařských oblastí, v níž se pěstují téměř všechny 
odrůdy vín. Můžete si vybrat z velkého množství malých 
i velkých vinic či vinných sklepů. Většina z nich nabízí 
bezplatné ochutnávky svých výrobků. Na větších 
vinařských farmách vás pozvou k prohlídce a seznámí 
vás s výrobou pravých australských vín.

Doprava

Z letiště – letiště v Sydney se nachází 15 km od 
města. Cesta do centra města trvá při normálním 
provozu 35 minut. Po příletu do Austrálie máte hned 
několik možností, jak se dopravit na místo ubytování. 
Můžete si vzít taxi, kterých je před budovou letiště 
vždy dostatek. Pokud dáváte přednost finančně 
méně náročné variantě, můžete si zakoupit jízdenku 
na vlak Airport link, který jezdí každých 10 minut 
a zaveze vás do centra na Circural Quay, Central 
station atd. V případě zájmu vám naše agentura ob-
jedná přepravu z letiště. Zaměstnanec školy, který 
bude předem informován o detailech vašeho příletu, 
vás vyzvedne na letišti a doveze vás přímo na místo 
ubytování. 
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 Sydney – ILSC

Naše doporučení
Se školou ILSC spolupracujeme již mnoho let, a to 
hlavně v Kanadě, kde jsou její centra ve Vancou-
veru, Torontu a Montrealu. Australské školy v Bris-
bane a Sydney patři mezi nejmladší přírůstky této 
organizace, na které je náležitě pyšná. Škola nabízí 
atraktivní a pestrý rozvrh s celou řadou volitelných 
předmětů, které si studenti intezivnějších kurzů 
mohou volit na základě svých preferencí a úrovně 
jazyka. Výuka probíhá ve čtyřtýdenních cyklech, proto 
doporučujeme dodržovat nástupní termíny školy.

Lokalita
Škola se nachází v srdci historické části Sydney, The 
Rocks, která je jednou z nejvyhledávanějších turis-
tických oblastí tohoto největšího australského města. 
Čtvrť je plná kaváren, úzkých dlážděných uliček 
s čajovnami, jen několik minut chůze odtud najdete 
světově proslulou stavbu Sydney Opera House a také 
další dominantu, Sydney Harbour Bridge. K přístavu 
Circular Quay je to pouhé 2 minuty chůze. Poloha 
školy tak umožňuje studentům být přímo v centru 
veškerého dění v Sydney; díky blízkému přístavu, 
odkud odjíždějí ferry do vzdálenějších částí města, 
jsou na dosah i další atraktivní místa.

Program pro volný čas
Koordinátoři volnočasových aktivit jsou studentům 
k dispozici a organizují pestrý program zaměřený jak 
na poznávání města, jeho okolí a kultury, tak i na 
zajímavé či adrenalinové zážitky, jako je například  
výstup na Harbour Bridge, surfing nebo výlet do 

Blue Moutains. Aktivity jsou zaměřeny nejen na 
zajímavé zážitky, relaxování po výuce, ale také na 
využití angličtiny v reálném světě mimo stěny třídy 
a vzájemné poznávání se mezi studenty. Program 
aktivit je vždy vyvěšen na viditelném místě v budově 
školy, kde se studenti mohou přihlašovat.

Stojí za vidění...
  Sydney Tower (Centrepoint) – 300 metrů  
vysoká vyhlídková věž

  Martin Place – hlavní promenáda v Sydney

  Sydney Opera House – mistrovské dílo 
moderní architektury, které vzniklo na  
místě původního železničního depa

NÁŠ TIP  
Novinka v naší nabídce. 

Zajímavé volitelné předměty.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

14

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Part–Time English 17 2) 1–6 16 1+ 50 12–18

Full–Time English 24 1–6 16 1+ 50 12–18

Full–Time English Intensive 30 1–6 16 1+ 50 12–18

Cambridge Exam Preparation FCE, CAE 
24/30

4–6 16 10/12 50 12–18

Certificate IV in TESOL 30 4–6 18 8 50 12–18

Volunteer Internship Program 30 4–6 18 8–24 50 12–18

Work Experience Program 30 4–6 18 24–2 roky 50 12–18

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so–so 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) Part Time English – možné studovat pouze s turistickým vízem

Příklad nabídky volitelných předmětů 
Assertiveness, Conversation, Debating, Listening, Listening for Professionals, Public Speaking, Vocabulary, Grammar, Reading, 
TOEIC (Listening and Reading), University Preparation, Writing, Business Culture, Business English Cambridge, Business Interview 
Skills, Business Presentation Skills, Business Presentation Skills, Business Writing, Café Work Skills, English for Travel and 
Hospitality, Marketing, Creative English – Storytelling, English Through Art, English Through Film and Video, Global Social Issues, 
Media Studies
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 Sydney – Kaplan International Colleges

NEPřEHLéDNěTE
vhodné pro náročné klienty 

Naše doporučení
Kaplan International Colleges je organizací 
s celosvětovou působností a dlouholetou tradicí – 
její školy najdete kromě Austrálie také na Novém 
Zélandu, ve Velké Británii, Irsku, USA a Kanadě. 
Škola Kaplan IC v Sydney je členem asociace ELICOS 
a je plně akreditována organizací NEAS, zaručující 
vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Kromě kla-
sických krátkodobých kurzů angličtiny nabízejí školy 
řetězce Kaplan také programy zvané Akademický 
semestr/rok. Jedná se o kombinaci efektivní výuky 
angličtiny s dlouhodobým pobytem v anglicky mluvící 
zemi. Do kurzu je možné nastoupit v přesně daných 
nástupních termínech několikrát  do roka.

Lokalita
Škola Kaplan International Colleges má v Sydney 
2 centra – v Sydney City a nově také v Manly. Budovu 
Kaplan IC City najdete v šestipatrové art deco budově 
v centru města – v blízkosti Hyde Parku, Čínské čtvrti 
a skvělé, rušné a životem kypící George Street. Škola 
se nachází pouhých pár minut chůze od vlakové 
a autobusové zastávky. Manly College se jmenuje 
podle městské části, v níž sídlí. Tato oblast je velmi 
oblíbená především díky krásným plážím, kavárnám 
a restauracím. Škola nově přesídlila do nové moderní 
budovy přímo u pláže a z jednotlivých učeben je 
krásný výhled na oceán, přístav a centrum města. 
Studenti mají k dispozici venkovní terasu, kde si tento 
výhled mohou plně vychutnávat.

Program pro volný čas
Volný čas si studenti mohou organizovat buď 
s pomocí školy nebo sami. Rozvrh volnočasových ak-
tivit vyvěšuje na nástěnku každý měsíc koordinátor, 
který je k tomu určený školou; na každý všední den je 
vždy vypsána alespoň jedna sportovní, společenská 
nebo kulturní akce. Soboty jsou věnovány výletům. 

Příklady aktivit: prohlídka Sydney, návštěva Opery, 
exkurze do Sydney aquarium, film v IMAX kině, výlet 
do Taronga ZOO, fotbal, surfování na Seal Rock apod.

Stojí za vidění...
 Paddington – umělecká čtvrť

  Taronga Zoo – zahrada výjimečná svou  
polohou, je z ní krásný výhled na centrum 
Sydney

  Bondi Beach – vyhlášená pláž oblíbená  
hlavně surfaři

NÁŠ TIP  
Nadstandardní vybavení školy. 

Umístění přímo v centru Sydney. 

Možnost studia dlouhodobých 

kurzů angličtiny – akademický 

rok nebo semestr a odborných 

kurzů různých zaměření.

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení zahrada
bezbariérový 

přístup

Sydney City

23

Sydney Manly

15

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Vacation English 201) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive English 352) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive Business English 353) 3–6 16 2+ 45 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 353) 4–6 16 10/11/12 45 12–15

IELTS Preparation 354) 4–6 16 5/10 45 12–15

English for Academic Purposes 35 4–6 16 10 45 12–15

Intensive Academic Year/Semestr 35 2–6 16 32/20 45 12–15

Certificate IV in Business5) 5–6 18 20 60 12–15

Diploma of Business5) 5–6 18 20 60 12–15

Advanced Diploma of Business5) 5–6 18 20 60 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Vacation English – možné pouze s turistickým vízem; 2) Intensive English – 20 lekcí obecných + 7 samostudium + 8 volitelných; 3) Intensive 
Business English – 20 lekcí obchodních + 7 samostudium + 8 volitelných (pouze Sydney City); 4) Cambridge Exam/IELTS Preparation 35–28 lekcí 
přípravy na zkoušku + 7 samostudium (IELTS pouze Sydney City); 5) pouze Sydney City (výuka probíhá 16.30–21.45)
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 Sydney – Embassy CES

Naše doporučení
Škola je součástí nadnárodní vzdělávací instituce Study 
Group, jejíž jazykové školy se nacházejí nejen v Aus-
trálii, ale také v Británii, USA, Kanadě či na Novém 
Zélandu. V Austrálii má škola svá centra kromě Sydney 
ještě v Gold Coastu, Brisbane a Melbourne, díky čemuž 
můžete zkombinovat studium ve více městech. 

Lokalita
Škola Embassy CES se nachází v centrální části Sydney 
přímo na Oxford Street. Stejně jako slavná Oxford Street 
v Londýně je i tato ulice plná obchodů, restaurací, barů 
a internetových kaváren, a proto se zde nebudete nikdy 
nudit. Škola je snadno dostupná všemi dopravními 
prostředky a nachází se v přijatelné vzdálenosti od 
přístavu Darling Harbour a čínské čtvrti Chinatown.

Program pro volný čas
Škola Embassy organizuje pro studenty program pro 
volný čas po výuce a také o víkendu. Některé aktivity 
jsou zdarma, jiné za příplatek. 

Příklad víkendových aktivit: Australian Museum, Blue 
Mountains, Jenolan Caves, Sydney Aquarium, Sydney 
Museum of Contemporary Art, Taronga Park Zoo, The 
Rocks atd.

 Sydney – Navitas English

NEPřEHLéDNěTE
kvalitní výuka jazyka za rozumnou cenu v lokalitě 
přímo u pláže (Manly)

Naše doporučení
Navitas English je škola plně akreditována organizací 
NEAS, mezinárodně uznávanou akreditační agen-
turou. Úspěch této školy je založen na vysoce kvali-
fikovaném a zkušeném personálu a špičkovém vy-
bavení školy. Úroveň zdejších kurzů anglického jazyka 
patří mezi nejvyšší v Sydney. Také proto se Navitas 
English Sydney řadí k nejvyhledávanějším jazykově-
vzdělávacím institucím ve městě.

Lokalita
Tato škola, založená v roce 1981, sídlí v celkem pěti bu-
dovách. Dvě se nacházejí v příjemném prostředí Manly 
Beach. Další dvě budovy jsou umístěny mezi centrem 
města a Bondi Beach v oblasti zvané Bondi Junction. 
Nová budova stojí v centru města. V Sydney si můžete 
užít krásné pláže v kombinaci s dynamickým městem 
plným kultury a zábavy.

Program pro volný čas
V průběhu studia mají studenti možnost zúčastnit 
se mnoha různých aktivit organizovaných školním 
Boomerang Clubem. Club se snaží cíleně zaměřovat 
program tak, aby studenti měli příležitost navzájem 
se seznámit, procvičit se v angličtině i mimo školu 
a v neposlední řadě si užít spoustu legrace. Aktivity jsou 
zaměřeny na kulturní, sportovní i společenské vyžití. 
K nejoblíbenějším akcím patří vyhlídková projížďka 
lodí po přístavu v Sydney nebo potápění u velkého ko-
rálového útesu. 

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení zahrada
bezbariérový 

přístup

Sydney City

32

Sydney Manly

23

Sydney Bondi

17

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English 251) 1–6 16 2+ 60 13–15

Business English 25 4–6 16 8 60 13–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 252) 4–6 16 10/11/12 60 13–15

IELTS/TOEIC Preparation 25 4–6 16 8+ 60 13–15

Academic English 253) 4–6 16 10 60 13–15

Evening Program 20 (General English, Cambridge, 
IELTS)

1/4–6 18 2+ 60 13–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) General English – 20 lekcí obecných + 5 samostudium; 2) Cambridge Exam Preparation – pouze Bondi a Manly; 3) Academic English – pouze 
Sydney City
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Academ
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Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení zahrada
bezbariérový 

přístup

30

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Certificate of English Standard 201) 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English Semi-intensive 24 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English Intensive 28 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English + Business English elective 28 4–6 16 2+ 50 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 20/28 4–6 16 10 50 12–15

IELTS Preparation 282) 4–6 16 4+ 50 12–15

English for Academic Purposes 28 4–6 16 10–40 50 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P/S

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Certificate of English Standard – možné pouze s turistickým vízem; 2) Cambridge Exam/IELTS Preparation – 20 lekcí přípravy na zkoušku + 8 obecných
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NÁŠ TIP  
Ceny kurzovného jsou pro 

klienty STUDENT AGENCY 

sníženy až o 30 % oproti  

oficiálnímu ceníku školy.
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Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

34

Přehled kurzů pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Certificate III in Financial Services 5–6 18 20 60 25–40

Diploma of Accounting 5–6 18 60 60 25–40

Advanced Diploma of Accounting 5–6 18 80 60 25–40

Certificate IV in Business 5–6 18 20 60 25–40

Diploma of Management 5–6 18 20 60 25–40

Advanced Diploma of Management 5–6 18 40 60 25–40

Certificate II in Information, Digital Media 
and Technology

5–6 18 10 60 25–40

Certificate III in Information, Digital Media 
and Technology

5–6 18 20 60 25–40

Certificate IV in Information Technology 5–6 18 40 60 25–40

Diploma of Information Technology 5–6 18 80 60 25–40

Certificate II in Digital Media and Technology 5–6 18 10 60 25–40

Certificate III in Digital Media and Technology 5–6 18 10 60 25–40

Certificate IV in Digital Media Technologies 5–6 18 20 60 25–40

Diploma of Digital Media Technologies 5–6 18 40 60 25–40

Certificate III in Tourism (Retail Travel Sales) 5–6 18 40 60 25–40

Diploma of Tourism 5–6 18 60 60 25–40

Advanced Diploma of Tourism 5–6 18 80 60 25–40

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 18 PP

1) jídelní a nápojové prodejní automaty + kuchyňka s možností ohřát si jídlo
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 Sydney – Central College

Naše doporučení
Škola Central College se specializuje na odborné 
kurzy a je úplnou novinku v naší nabídce. Studenti 
mají možnost vybrat si ze širokého spektra odborných 
kurzů v oborech účetnictví, obchod, IT, cestovní ruch 
a multimédia. Škola patří do Group Colleges  Aus-
tralia, organizace zastřešující také Metro College, 
která se specializuje na výuku angličtiny. Studium 
odborných kurzů na Central College je zaměřeno 
na uplatnění v praxi a rozvíjení schopností studentů 
tak, aby se na australském trhu práce co nejlépe 
realizovali. 

Lokalita
GCA Campus Towers, v jejichž budovách školy sídlí, 
sousedí s hlavním vlakovým nádražím v Sydney 
a nachází se jen kousek od University of Sydney 
a University of Technology Sydney. Jedná se tedy 
o univerzitní čtvrť města, tím pádem o ideální stu-
dentské prostředí. Moderní výškové budovy propo-
jené mostem jsou vybaveny učebnami s interak-
tivními tabulemi, několika počítačovými učebnami, 
knihovnou, společenskou místností a vším, co mohou 
studenti během výuky i přestávek potřebovat.

Program pro volný čas
Škola organizuje pro studenty program pro volný čas 
po výuce a o víkendech. Některé aktivity jsou zdarma, 
jiné za příplatek. 

Příklad víkendových aktivit: Australian Museum, Blue 
Mountains, Jenolan Caves, Sydney Aquarium, Sydney 
Museum of Contemporary Art, Taronga Park Zoo, The 
Rocks atd.

Stojí za vidění...
 The Rocks – historická čtvrť Sydney

  Sydney Observatory – hvězdárna se 
150letou tradicí

  Darling Harbour – přístav plný restaurací 
a obchůdků

NÁŠ TIP  
Novinka v našem katalogu. 

Široká nabídka odborných 
předmětů.
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Perth – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 1 700 000

Oblast Western Australia

Časový posun o 6 hodin více (letní čas), 
o 8 hodin více

Perth je moderní, živé město ležící na řece Swan 
River. Obyvatelé Perthu rádi označují toto místo za 
„nejosamocenější hlavní město na světě“ – a mají 
vlastně pravdu. Nejbližší městská aglomerace, 
metropole Jižní Austrálie, Adelaide, je vzdálena 
2 700 km. Do hlavního města Indonésie, Jakarty, 
je to z Perthu blíže než do australského hlavního 
města Canberry vzdáleného 4 000 km. Ne příliš 
příznivá poloha bránila po dlouhá léta Perthu 
v rozvoji. Současně také ovlivnila místní obyvatele 
a patrně zapříčinila některé místní specifické vlast-
nosti – ve zdejší mentalitě se smísily silné pocity 
nezávislosti, sebedůvěry a činorodosti. Přesto, že 
je Perth považován za město s nejlepším klimatem 
na celém kontinentu, nebudou úplně všechny dny, 
které zde prožijete, slunečné. Léto začíná v Perthu 

začátkem prosince. Teploty v té době neklesnou pod 
35 °C, v noci je příjemných 18–22 °C. Výkyvy nas-
távají jedině směrem nahoru, a tak se některé dny 
vyhoupne teplota až k závratné čtyřicítce. V průběhu 
dubna, s nástupem australského podzimu, se pod-
nebí začíná zvolna proměňovat, slunce už tolik nepálí 
a vzduch se k večeru ochlazuje. Přechod do zimy pak 
znamená ještě větší ochlazení. Teploty se pohybují 
v průměru kolem 18 °C přes den a 8 °C v noci.

Historie města

První bílí přistěhovalci přišli do Perthu až v roce 
1829, předtím byla tato oblast osídlena pouze do-
morodci z kmene Nioongha. V letech 1850–1868 
sem bylo posláno mnoho trestanců, kteří v podstatě 
vybudovali základy nynějšího města – postavili nejen 
první domy, ale i koleje pro železnici a vytvořili tak 
podmínky pro budoucí rozvoj. Růst města probíhal 
velmi pomalu až do roku 1890, kdy bylo v Perthu 
nalezeno zlato a město zachvátila zlatá horečka. 
Teprve v té době zažíval Perth ten pravý rozkvět, 
vidina drahého kovu přilákala mnoho přistěhovalců, 
a tak se v té době zvýšila populace na čtyřnásobek. 
Objevy velkých ložisek nerostů přispěly v posledních 
desetiletích také k hospodářskému rozkvětu, k bo-
hatství a rozvoji charakteru tohoto moderního a za-
jímavého města.

Nenechte si ujít

King’s Park
Tento čtyřsethektarový lesopark nabízí svým 
návštěvníkům nádhernou vyhlídkovou terasu, 
ze které je především při západu slunce podivuhodný 
pohled na ozářenou siluetu města. Zvláště od srpna 
do listopadu zde na rozsáhlých plochách rozkvétá 
mnoho divoce rostoucích květin. Kings Park je tím 
pravým místem na odpolední procházku zakončenou 
piknikem či grilováním.

Festival of Perth
Od února do března se zde každoročně konají 
třítýdenní slavnosti. Po celou dobu zde pod širým 
nebem probíhají četná mezinárodní hudební, di-
vadelní a taneční představení.

Western Australia Art Gallery
Zde můžete zhlédnout jednu z nejlepších uměleckých 
sbírek Západní Austrálie, obsahující četné exponáty, 
jež ilustrují dějiny původních domorodých obyvatel 
i prvních osadníků tohoto svazového státu.

Tipy na výlety do okolí

Fremantle
19 kilometrů jihozápadně od Perthu, při ústí řeky 
Swan River, se nachází přístav Fremantle. Toto 
město se středomořským charakterem je oblíbené 
především pro svou atmosféru, v níž se jedinečným 
způsobem mísí historie se současností a pocitem vol-
nosti, tolik potřebné k odpočinku. 

Rottnest Island 
K nejoblíbenějším oblastem v okolí Perthu patří 
Rottnest Island. Na tomto ostrově jsou ideální pod-
mínky pro vodní sporty – podmořské potápění, 

plavání či plachtění. Především zde nejezdí žádná 
auta, a tak je jediným způsobem dopravy místní auto-
bus, jízda na kole nebo chůze, což přispívá k charak-
teristické poklidné atmosféře tohoto ostrova.

Tumbulgum Farm
Tumbulgum Farm se nachází 40 minut jižně od 
Perthu. Domorodí Avboriginiové zde předvádějí svou 
kulturu a můžete zde také zažít typický život austral-
ské farmy.

Doprava

Z letiště – mezinárodní letiště leží 20 km 
severovýchodně od centra města. Po příletu 
do Perthu máte několik možností, jak se dostat 
na místo ubytování. Airport Bus Service posky-
tuje od 5.00 do 22.30 hodin kyvadlovou dopravu, 
jízda trvá 40 minut. Dalšími variantami je vzít si taxi 
nebo si předem zajistit dopravu z letiště přes naši 
agenturu.

Městská – doprava po Perthu je snadná a levná, 
můžete zde využít velmi kvalitní autobusové, vlakové 
a trajektové sítě. V centru města je autobusová dop-
rava od pondělí do pátku a v sobotních dopoledních 
hodinách zdarma. Oblíbené jsou také četné cykli-
stické stezky podél řeky do Fremantlu a také podél 
Indického oceánu. 

King’s Park
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 Perth – Kaplan International Colleges

Naše doporučení
Silnou stránkou školy je bezesporu její kvalita. Vzhle-
dem k malému počtu studentů vám můžeme zaručit 
individuální přístup a vysokou kvalitu výuky pod 
dohledem kvalifikovaných lektorů. Zárukou kvality je 
členství v asociaci australských soukromých jazyko-
vých škol a ve vládním fondu ESOS Assurance Fund.

Lokalita
Kaplan International Colleges v Perthu je součástí 
řetězce jazykových škol s celosvětovou působností, 
který se na trhu jazykových kurzů pohybuje už více 
než 30 let. Kaplan IC nabízí svým studentům v Perthu 
kurzy angličtiny zaměřené jak na obecnou angličtinu, 
obchodní angličtinu, tak i na různé typy zkoušek. Při 
dlouhodobém studiu škola doporučuje program aka-
demický rok či semestr.

Program pro volný čas
Škola pro své studenty organizuje velké množství 
mimoškolních aktivit v průběhu týdne i o víkendech. 
Mezi studenty jsou oblíbené návštěvy ZOO v Perthu 
nebo prohlídka Koala Parku. K nezapomenutelným 
zážitkům pak bezesporu patří plavání s delfíny, 

pozorování velryb a potápění na Rottnest Islandu. 
Dobrodružnější povahy si mohou také vyzkoušet 
plachtění, vodní lyžování a parasailing.

Stojí za vidění...
  Western Australia Art Gallery – státní  
galerie umění

  Barracks Archway – bývalá kasárna z roku 
1860, dochovaný pozůstatek bývalého  
hlavního stanu britské armády

NÁŠ TIP  
Nadstandardní vybavení školy.

Možnost studia
dlouhodobých kurzů

angličtiny – akademický rok
nebo semestr.

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

18

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Vacation English 20 2) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive English 353) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive Business English 35 4) 3–6 16 2+ 45 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 35 5) 4–6 16 5/10/11/12 45 12–15

IELTS Preparation 35 5) 4–6 16 5/10 45 12–15

English for Academic Purposes 35 4–6 16 10 45 12–15

Intensive Academic Year/Semestr 35 2–6 16 32/20 45 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) jídelní a nápojové prodejní automaty + kuchyňka s možností ohřát si jídlo; 2) Vacation English – možné pouze s turistickým vízem;  
3) Intensive English – 20 lekcí obchodní angličtiny + 7 samostudium + 8 volitelných; 4) Intensive Business English – 20 lekcí obchodní 
angličtiny + 7 samostudium + 8 volitelných; 5) Cambridge Exam/IELTS Preparation – 28 lekcí přípravy na zkoušku + 7 samostudium
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 Perth – Cambridge International College

Naše doporučení
Cambridge International College je škola zaměřující 
se na výuku odborných kurzů a anglického jazyka 
ve třech australských městech – Perthu, Adelaide 
a Melbourne. Jedná se o oblíbenou australskou 
školu, která své studenty připravuje na budoucí povo-
lání v oborech žádaných na australském trhu práce. 
Dva roky úspěšného studia některého z odborných 
předmětů na této škole mohou studentům dopomoci 
k získání trvalého pobytu v Austrálii.

A proč studium právě v Západní Austrálii? 
Perth je moderní čisté město s charakteristickým 
pohodovým životním stylem. Rozprostírá se na břehu 
Labutí řeky – Swan River – nedaleko nádherných 
pláží Indického oceánu. Chcete zažít čas plný 
dobrodružství a nových přátelství? Zvolte studium 
na Cambridge International College! 

Lokalita
Budova školy je situovaná nedaleko obchodního 
centra města obtékaného řekou Swan River. Je 
snadno dostupná hromadnou dopravou, která 
je v Perthu díky celkové prosperitě tohoto města 
zdarma. Nedaleko je také oblíbený Queens Gar-
dens park a v pěší vzdálenosti je příjemné prostředí 
pobřeží řeky Swan s dominantou Swan Bells, stavbou 
s 18 zvony zavěšenými ve výšce 82,5 metrů.

Program pro volný čas
V průběhu studia máte možnost zúčastnit se široké 
škály aktivit organizovaných školou. Celou řadu 
sportovních i outdoorových činností doplňují aktivity, 
jako je Coversation Club, Job Club nebo Movie Club. 

Všechny mají jediný cíl – rozvíjet jazykové znalosti 
ve všech oblastech a naučit je co nejlépe využívat 
v běžných životních situacích. V Job Clubu se stu-
denti učí psát životopisy, motivační dopisy a trénují 
pracovní pohovory, aby se co nejvíce přiblížili získání 
pracovní pozice.

Stojí za vidění...
  London Court – nákupní ulice vystavěna  
ve 30. letech 20. století

 Old Gaol – stará věznice z roku 1856

  Underwater World – akvárium  
s podvodním tunelem

NÁŠ TIP  
Novinka v naší nabídce. 

Konverzační hodiny s rodilými 
mluvčími v rámci  

Conversation Club.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení zahrada
bezbariérový 

přístup

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English 241) 2–6 18 2+ 60 14–18

IELTS Exam Preparation 241) 4–6 18 2+ 60 14–18

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 241) 4–6 18 5+ 60 14–18

Certificate IV in Marketing 5–6 18 19 60 20–25

Diploma of Marketing 5–6 18 19 60 20–25

Certificate IV in Frontline Management 5–6 18 19 60 20–25

Diploma of Management 5–6 18 18 60 20–25

Diploma of Business 5–6 18 19 60 20–25

Certificate III in Hospitality 5–6 18 52 60 20–25

Diploma of Hospitality 5–6 18 32 60 20–25

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 18 P

1) 20 lekcí obecných + 4 volitelné
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Gold Coast – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 540 000

Oblast Queensland

Časový posun o 8 hodin více (letní čas), 
o 10 hodin více

Koho by nelákaly písčité břehy Tichého oceánu? 
Zlaté pobřeží vám má opravdu co nabídnout – od 
skvělých možností sportovního vyžití, široké nabídky 
nákupních středisek, lákavých restaurací, nočních 
klubů a zábavních parků až po více než 35 kilometrů 
nádherných pláží s bílým pískem. Toto moderní tu-
ristické středisko ležící na hranici dvou svazových 
států – Queenslandu a Nového Jižního Walesu – je 
proslulé svými více než dvaceti golfovými hřišti a také 
skvělými možnostmi surfování. 

Historie města

Zlaté pobřeží nemá dlouhou historii. Gold Coast se 
stal oblíbenou turistickou oblastí v osmdesátých 
letech, ale teprve v poslední době je, hlavně díky 
výborným surfařským podmínkám, vyhledávaným 
místem, kam zavítají ročně více než dva miliony 
turistů. 

Nenechte si ujít

Dreamworld
V zábavním parku Dreamworld najdeme na 38 hek-
tarech půdy celou řadu nejrůznějších atrakcí. 
Nejznámější z nich je Tower of Terror, věž dosahu-
jící výšky budovy o třiceti osmi patrech. Volný pád 
z této věže, který je zbrzděný až těsně nad zemí, vám 
zaručeně vezme dech. Dreamworld byl oficiálně otevřen 
15. prosince 1981 a od té doby ho každoročně navštíví 
více než milion turistů. Otevřeno je zde denně od 
10.00 do 17.00 hodin.

Surfers Paradise
Hlavním magnetem Zlatého pobřeží je Ráj 
surfařů – Surfers Paradise, jehož atmosféra se 
dá srovnat s nejslavnějšími přímořskými letovisky. 
Můžete zde vyzkoušet snad všechny vodní sporty, na 
které si jen vzpomenete – od typického surfování až 
po vodní lyžování.

Conrad Jupiters Casino
Téměř každý návštěvník zavítá do jednoho 
z nejznámějších kasin v Austrálii. Místní hráčská atmos-
féra vás určitě vtáhne do hry. Každý večer se zde konají 
představení ve stylu Las Vegas a jistě rychle poznáte, že 
hazardu se dá propadnout nejen v Americe.

Lakelands
Golfové hřiště, které navrhoval Američan Jack Nick-
laus, bylo vytvořeno s takovou péčí, že každá z jamek 
je specifická a unikátní. Hřiště Lakelands měří více 
než 6 tisíc metrů. Každou středu, sobotu a neděli si 
zde v otevřené soutěži můžete změřit svůj hráčský 
um s ostatními účastníky turnaje.

Tipy na výlety do okolí

Lamington National Park
Lamington National Park je jedním z několika národ-
ních parků, které se nacházejí v okolí Zlatého pobřeží. 
Je znám svými nádhernými turistickými stezkami ve-
doucími do buše nebo sestupy po laně podél 160 m 
vysokých vodopádů Ballanjui Falls.

Brisbane
Hlavní město slunečného státu Queensland je od Zla-
tého pobřeží vzdáleno zhruba hodinu jízdy automo-
bilem, autobusem či vlakem. Navštivte promenádu 
Queen Street Mall, poseďte v jedné z nepřeberného 
množství kaváren a restaurací nebo se zúčastněte 
jedné z pravidelných vyjížděk po řece Brisbane River.

Movie World
Tento zábavní park je známý jako „Hollywood na Gold 
Coastu“. Nachází se 16 kilometrů severozápadně 
od Surfers Paradise. Můžete zde potkat postavičky 
z filmů a kreslených seriálů Warnera Brose. Je zde 
otevřeno každý den od 9.30 do 17.00 hodin.

Doprava

Z letiště – letiště na Gold Coastu bohužel nepřijímá 
mezinárodní lety, a tak vám nezbývá nic jiného, než 
si zajistit letenku do 80 kilometrů vzdáleného Bris-
bane. Z Brisbane se pak na Zlaté pobřeží dosta-
nete autobusem, vlakem nebo taxíkem. V případě 
zájmu vám rádi předem zajistíme přepravu z letiště. 
Zaměstnanec školy, který bude předem informován 
o detailech vašeho příletu, vás vyzvedne na letišti 
a zaveze do místa vašeho ubytování.

Městská – přestože na Gold Coastu dojdete všude 
pěšky, můžete využít hlavně k výletům do blízkého 
okolí sítě autobusové či vlakové dopravy. 
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 Gold Coast – Embassy CES

Naše doporučení
Silnou stránkou školy je bezesporu její poloha. 
Kde jinde mají studenti možnost spojit studium 
s nádherným lenošením na pláži? Jsou zde 
skvělé podmínky k surfování, vodnímu lyžování 
nebo jachtingu. Škola je součástí mezinárodního 
vzdělávacího řetězce Study Group. Během pobytu 
v Austrálii můžete kombinovat studium hned 
v několika městech najednou. Vybírat můžete z těchto 
míst – Sydney, Gold Coast, Brisbane a Melbourne.

Lokalita
Gold Coast je jednou z nejoblíbenějších turistických 
oblastí Austrálie. Ročně toto místo navštíví až dva 
miliony turistů, které sem lákají hlavně nádherné 
písečné pláže, vysoké vlny k surfování a rušný noční 
život. Toto přímořské letovisko se pyšní více než 
35 kilometry pláží, které jsou lemovány moderními 
výškovými budovami. Je to moderní město, které žije 
naplno, takže se zde nebudete nikdy nudit. 

Budova školy leží přímo v centru Gold Coastu – v tzv. 
„surfařském ráji“ na Cavill Avenue. Je obklopena 
množstvím obchodů, restaurací, barů a kaváren. 
Pláž přitom leží nedaleko. Do školy přijíždějí studenti 
z více než 70 zemí, což vytváří to správné prostředí ke 
studiu cizího jazyka. 

Program pro volný čas
Školní Social Club organizuje pro studenty celou řadu 
sportovních a kulturních aktivit. Oblíbené jsou výlety 

na ostrovy Moreton či Stradbroke do zábavních parků 
Dreamworld, Seaworld nebo Movieworld, sportovní 
utkání, filmové večery a společná grilování.

Stojí za vidění...
  Currumbin Wildlife Sanctuary – ZOO s více 
než 1 400 zástupci zvířecí říše, některé zde 
můžete sami krmit

  Wintersun Festival – festival ve stylu  
50. a 60. let je vždy v červnu pořádán 
v městečku Coolangatta, oblíbená je  
přehlídka starých aut

 Gold Coast Oceanway

NÁŠ TIP  
Skvělá příležitost věnovat se 

vodním sportům – surfování, 

vodnímu lyžování nebo plavání.

Malá škola s přátelskou 
atmosférou.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

14

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Certificate of English Standard 20 2) 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English Semi-intensive 24 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English Intensive 28 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English + Business English 
elective 28

4–6 16 2+ 50 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE 28 3) 4–6 16 10 50 12–15

IELTS Preparation 28 3) 4–6 16 4+ 50 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P/S

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) Certificate of English Standard – možné pouze s turistickým vízem; 3) Cambridge  
Exam/IELTS Preparation – 20 lekcí přípravy na zkoušku + 8 obecných
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 Gold Coast – Imagine Education Australia

Naše doporučení
Tato škola si klade za cíl dosažení maximální 
spokojenosti všech studentů. Můžeme vám tedy 
zaručit individuální přístup, vysokou kvalitu výuky 
pod dohledem kvalifikovaných lektorů a prvotřídní 
vybavení. Kvalita a profesionální přístup této školy 
vás ohromí. Škola se zaměřuje na výuku anglického 
jazyka a odborné kurzy v oborech automobilový 
průmysl, wellness, obchod, vzdělávání předškolních 
dětí, kadeřnictví, pohostinství, management, 
sport & rekreace. Díky bohaté nabídce programů 
zaměřených na získání praktických zkušeností jsou 
studenti plně připraveni na budoucí zaměstnání.

Lokalita
Gold Coast patří k vyhledávaným turistickým 
oblastem Austrálie. Ročně toto místo navštíví 
až 2 miliony milovníků písečných pláží a surfařů 
z celého světa. Město se také může chlubit 
průzračným oceánem, deštným pralesem na 
západě a bohatým nočním životem. Někdy je Gold 
Coast označován za australské Miami, atmosféra 
tohoto města je ale nezaměnitelná, a proto jde o tak 
vyhledávanou lokalitu i u samotných Australanů.

Škola má v Gold Coastu dva kampusy, hlavní je 
Benowa Road a zcela nový je kampus Southport 
Central. Dále má škola k dispozici kadeřnický salon, 
kuchyni pro kurzy pohostinství a další prostory pro 
praktickou výuku odborných předmětů. V blízkosti 
škol se nachází restaurace, kavárny, obchody, pláže 
a další turisticky atraktivní lokality. 

Program pro volný čas
Škola organizuje pro studenty mnohé sportovní, 
společenské a kulturní aktivity. Oblíbené jsou víken-
dové výlety do Byron Bay, na Fraser Island či do 
deštného pralesa. 

Stojí za vidění...
  Queensland Number One/Q1 B – nejvyšší 
budova Austrálie měřící 322,5 metrů

 Sea World – zlaté pobřežní akvárium

  WhiteWater Park – velký aquapark  
s vyhlášenými vodními skluzavkami

NÁŠ TIP  
Novinka v našem katalogu. 

Pestrá nabídka odborných  
kurzů v atraktivním  

australském městě.

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

Benowa Road

10

Southport Central

9

Přehled kurzů pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English 20/25/30 1–6 16 1+ 60 13–18

English for Academic Purposes 4–6 16 24 60 13–18

IELTS Preparation 4–6 16 1–12 60 13–18

Cambridge Exam Preparation 4–6 16 12 60 13–18

Teacher Training Certificate IV TESOL 5–6 18 8 60 13–18

Certificate II/III/IV in Business 5–6 18 15/22/24 60 15–20

Certificate III in Business Administration 5–6 18 28 60 15–20

Certificate IV in Frontline Management 5–6 18 26 60 15–20

Certificate IV in Marketing 5–6 18 30 60 15–20

Diploma of Business 5–6 18 28 60 15–20

Diploma of Business Administration 5–6 18 23 60 15–20

Diploma of International Business 5–6 18 27 60 15–20

Diploma of Management 5–6 18 36 60 15–20

Diploma of Marketing 5–6 18 23 60 15–20

Advanced Diploma of Business 5–6 18 30 60 15–20

Advanced Diploma of Marketing 5–6 18 27 60 15–20

Certificate III in Automotive Mechanical Technology 5–6 18 60 60 15–20

Certificate III in Children’s Services 5–6 18 24 60 15–20

Diploma of Children’s Services 5–6 18 40 60 15–20

Advanced Diploma of Children’s Services 5–6 18 40 60 15–20

Certificate II/III/IV in Hairdressing 5–6 18 16/73/25 60 15–20

Diploma of Hairdressing Salon Management 5–6 18 23 60 15–20

Certificate III in Beauty Services 5–6 18 26 60 15–20

Certificate IV in Beuaty Therapy 5–6 18 40 60 15–20

Diploma of Beauty Therapy 5–6 18 52 60 15–20

Certificate III in Hospitality 5–6 18 40 60 15–20

Diploma of Hospitality 5–6 18 56 60 15–20

Certificate II/III/IV in Sport and Recreation 5–6 18 20/36/50 60 15–20

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P/PP

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo
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Brisbane – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 1 425 000

Oblast Queensland

Časový posun o 8 hodin více (letní čas), 
o 10 hodin více

Brisbane může tak trochu připomínat pohádku 
„O chytré horákyni“ – je to město moderní, ale přesto 
zde najdete celou řadu historických budov; město, které 
se může zdát na první pohled obrovské, ale v porovnání 
se Sydney či Melbourne není vůbec tak velké; město, 
které žije, ale přitom je také bezpečné a klidné – vždy 
prostě záleží na tom, jaký úhel pohledu zvolíte. Brisbane 
je hlavním městem slunečného státu Queensland. 
Toto třetí největší město Austrálie leží na obou březích 

stejnojmenné řeky Brisbane. Je plné palem a bazénů 
a jistě si vás získá svým pohodovým životním stylem 
a kosmopolitní společností i příjemným podnebím.

Okolí města překvapuje svou různorodostí. Na východě 
láká mořským pobřežím, zatímco ze zbývajících 
světových stran je obklopeno horami. Ve svazovém 
státě Queensland se nachází zhruba 220 národních 
parků, z nichž nejznámější jsou Lamington National 
Park, Carnarvon National Park a deštné pralesy 
Eungella. Většina těchto míst nabízí prostor ke 
kempování a vybudovanou síť stezek pro pěší turistiku.

Historie města

V roce 1823 začalo Sydney pomalu trpět nedostat-
kem prostoru pro trestance, a tak sir Thomas, tehdejší 
guvernér Nového Jižního Walesu, vyslal zeměměřiče 
Johna Oxleyho, aby vyhledal vhodnou oblast pro 
novou trestaneckou kolonii. První trestanci se usídlili 
v Redcliffe na Moreton Bay v roce 1824, ale vzhledem 
k nedostatku vody a stálým střetům s domorodci byli 
nakonec nuceni posunout svou kolonii o 30 km na jih, 
na místo dnešního Brisbane. V roce 1839 byla tres-
tanecká kolonie zrušena a o tři roky později se země 
otevírá novým obyvatelům. V roce 1859 mělo Bris-
bane 7 000 obyvatel a stalo se hlavním městem nově 
vyhlášeného státu Queensland.

Největší proměnu zažilo město především díky Hrám 
Britského společenství (Commonwealth Games) 

v roce 1982 a Světové výstavě EXPO’88. V té 
době se město dočkalo největšího ekonomického 
a architektonického rozvoje.

Nenechte si ujít

South Bank Parklands
Na jižním břehu řeky Brisbane River najdete více 
než 16 hektarů nádherných parků a travnatých 
ploch – ideální místo pro piknik či barbecue. Pokud 
nemáte na víkend nic v plánu, je tato část Brisbane 
tím pravým místem, kam vyrazit s přáteli. Nabízí se 
vám bazén s písečnou pláží, malý deštný prales, 
obrovské multikino IMAX či celá řada kaváren a res-
taurací přímo na břehu řeky. Oblíbené jsou také 
místní trhy, které se zde konají každý víkend.

Fortitute Valley Markets
Každou sobotu se ve čtvrti zvané Fortitute Valley na ulici 
Brunswick Street konají velmi zajímavé trhy. Najdete 
zde celou řadu řemeslných výrobků, šperků a oblečení 
z druhé ruky.

Brisbane International Film Festival
Jedenáctidenní mezinárodní filmový festival, který se 
koná v srpnu.

Tipy na výlety do okolí

Mount Coottha
Osm kilometrů západně od Brisbane je Mount 
Coottha. Je asi mírně nadnesené, když je toto 
místo označováno velmi vznešeně jako „hora“, 
nedostatky ve výšce vám však budou vynahra-
zeny nádherným výhledem. Místo jak stvořené 
pro romantickou schůzku. Autobusy zde jezdí spo-
radicky, a tak nejpraktičtějším dopravním prostředkem 
zůstává vlastní auto. 

Lone Pine Koala Sanctuary
Dvanáct kilometrů od Brisbane leží přírodní rezervace 
Lone Pine Koala Sanctuary, jejíž hlavní atrakcí jsou 
medvídci koala a klokani. Do Lone Pine se lze dostat 
nejen autem a autobusem, ale také lodí, která vyplouvá 
každý den ve 13.00 z přístaviště North Quay. V rezer-
vaci je otevřeno denně od 8.00 do 17.00 hodin. 

Byron Bay
Jeden z nejkrásnějších úseků pobřeží, který si oblíbíte 
díky jeho pohodové atmosféře, tolik odlišné od shonu 
velkých měst. Prvních pár minut v tomto nezapomenutel-
ném místě si vás získá natolik, že se sem budete vracet 

vždy znovu a znovu. Určitě si nenechejte ujít procházku 
k nejvýchodnějšímu místu Austrálie a k majáku Cape 
Byron Lighthouse, nejlépe při západu slunce, kdy se 
vám naskytne nádherný pohled do širého okolí. Místo 
je plné vyznavačů surfingu, umělců a mladých lidí za-
jímajících se o alternativní kulturu. Jeho nejznámějším 
obyvatelem je již po několik let Paul Hogan, hlavní 
představitel filmu Crocodile Dundee.

Sunshine Coast
Slunečné pobřeží je jednou z nejznámějších turistických 
oblastí, vyhlášené především svými nádhernými plážemi 
a velkými vlnami, které vyhledávají především surfaři. 
Přestože zde nenajdete výškové budovy, tolik typické 
pro pobřeží Gold Coastu, a oblast není ani zdaleka tak 
moderní, stala se v posledních letech velice oblíbeným 
turistickým cílem. Asi nejoblíbenějším letoviskem je 
obec Noosa Heads, jejíž chráněné území Národního 
parku Noosa s deštným pralesem a poklidnými plážemi 
zve návštěvníky k procházkám.

Doprava

Z letiště – cesta z letiště do centra města trvá zhruba 
25 minut. Pokud nemáte dopředu zajištěnou přepravu 
na místo ubytování, můžete si vzít taxík, jehož cena se 
pohybuje kolem 30 AUD, popř. můžete počkat na jednu 
z pravidelných autobusových linek, která vás zaveze 
do centra Brisbane. Autobusy jezdí každý den od 5.00 
do 21.00 hodin v půlhodinových intervalech. Cena za 
jízdenku činí cca 10 AUD.

Městská – v případě, že si neplánujete půjčit  či koupit 
vlastní automobil, můžete využít sítě autobusové, vla-
kové či trajektové dopravy. Hlavním tranzitním místem, 
odkud odjíždí nejen většina vlaků, ale i autobusů, je 
Roma Street Station. Jakékoliv informace týkající se do-
pravy vám podají v informačním centru na hlavní třídě 
Queen Street Mall.
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 Brisbane – ILSC

Naše doporučení
Velkou výhodou této kvalitní a oblíbené školy je široká 
škála kurzů nejen obecné, ale i odborné angličtiny  
a možnost volitelných bloků v rámci kurzu s určitým 
tematickým zaměřením. Méně pokročilí studenti 
uvítají možnost rozvíjet různé aspekty komunikace, 
ti pokročilejší lekce s využitím v obchodním či pra-
covním prostředí. V Brisbane je kromě zajímavých 
čtyřtýdenních studijních schémat také možnost stu-
dovat několik odborných kurzů spojených se stáží.

Lokalita
Školu najdete v blízkosti městského parku Anzac 
Square v centru tohoto třetího největšího austral-
ského města. Asi 2 minuty chůze od budovy je hlavní 
vlakové nádraží Central Railway Station. Adelaide 
Street, na které se škola nachází, je jednou z hlavních 
tepen  města. Najdete na ní celou řadu zajímavých 
budov a náměstí jako například Brisbane City Hall 
nebo King George Square. Samotná budova školy 
studentům nabízí, kromě moderního vybavení, také 
krásnou prostornou venkovní terasu, kde se dají 
trávit jak volné chvíle mezi přestávkami, tak i čas in-
teraktivní výuky s učiteli.

Program pro volný čas
Tým koordinátorů volnočasových aktivit připravuje 
pro studenty pestrý a zajímavý program, při kterém 
se učí, jak používat nabyté jazykové znalosti v reál-
ném prostředí a zároveň poznávají kulturu, historii 
a baví se. Na programu, aktualizovaném na začátku 

každého měsíce, mohou studenti najít zajímavé 
víkendové výlety do okolí města či na oblíbený Strad-
broke Island. Mezi odpoledními a večerními aktivi-
tami jsou například návštěvy galerií či muzeí nebo 
barbecue večery.

Stojí za vidění...
  Queen Street Mall – hlavní pěší zóna  
města

 Botanic Gardens

  Old Windmill – starý větrný mlýn  
postavený v roce 1829 trestanci

NÁŠ TIP  
Zajímavý studijní rozvrh  

s celou řadou volitelných 
předmětů. 

Zpestřete si studium jazyka 

a naučte se něco nového 
například z oblasti  

australského umění  či filmu.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

24

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Part-Time English 172) 1–6 16 1+ 50 12–18

Full-Time English 24 1–6 16 1+ 50 12–18

Full-Time English Intensive 30 1–6 16 1+ 50 12–18

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 
24/30

4–6 16 10/12 50 12–18

Volunteer Internship Program 30 5–6 18 8–24 50 12–18

Work Experience Program 30 5–6 18 24–2 roky 50 12–18

Certificate IV in TESOL 30 5–6 18 8 - -

Certificate IV in TESOL 24 5–6 18 10 - -

Cambridge TKT Preparation 24 5–6 18 3 - -

Certificate IV in International  
Trade + Trade Project

5–6 18 20 - -

Diploma in International  
Business + Internship

5–6 18 20 - -

Diploma of Marketing + Internship 5–6 18 20 - -

Day-Time Double Diploma International  
Business + Marketing

5–6 18 32 - -

Night-Time Double Diploma International 
Business + Marketing

5–6 18 45 - -

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so–so 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) Part Time English – možné studovat pouze s turistickým vízem

Příklad nabídky volitelných předmětů 
Assertiveness, Conversation, Debating, Listening, Listening for Professionals, Public Speaking, Vocabulary, Grammar, Reading, 
TOEIC (Listening and Reading), University Preparation, Writing, Business Culture, Business English Cambridge, Business Interview 
Skills, Business Presentation Skills, Business Presentation Skills, Business Writing, Café Work Skills, English for Travel and 
Hospitality, Marketing, Creative English – Storytelling, English Through Art, English Through Film and Video, Global Social Issues, 
Media Studies

Vy
sv

ět
liv

ky
 k

 ta
bu

lk
ám

 v
iz

 p
ře

dn
í k

lo
pa

 k
at

al
og

u.

infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz 4746 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



 Brisbane – Kaplan International Colleges

Naše doporučení
Kaplan International Colleges je  síť jazykových škol 
s celosvětovou působností. Především díky ohlasům 
spokojených klientů patří řetězec škol Kaplan ke 
stálicím v naší nabídce. Nejen v Austrálii patří 
k nejoblíbenějším školám díky svým příznivým cenám 
a skvělému přátelskému přístupu ke studentům. 
Kvalitní výuka angličtiny  ve městě, jako je Brisbane, 
navíc slibuje celou řadu zajímavých aktivit, ať ve spor-
tovním, tak ve společenském duchu. 

Lokalita
Školu Kaplan International Colleges Brisbane na-
jdete v samotném centru tohoto rychle rostoucího 
města. Škola má k dispozici 3 patra moderní 
budovy, která se nachází několik minut chůze od 
Brisbane River. Škola je dobře dostupná městskou 
hromadnou dopravou, a to jak silniční, tak říční. 
Zastávky lodní dopravy, tzv. ferry, jsou jen pár minut 
chůze od školy. V bezprostřední blízkosti jsou také 
nákupní střediska, kavárny, mezinárodní restau-
race a sportovní zařízení. Brisbane nabízí teplé 
podnebí a množství atrakcí – pečlivě udržované 
parky vhodné pro piknik, multikino a velké množství 
příjemných kaváren a restaurací na břehu řeky Bris-
bane River. Okolí Brisbane je bohaté na přírodní 
krásy. Nedaleko se nacházejí střediska Gold Coast 
a Sunshine Coast, která přímo lákají k nejrůznějším 
vodním sportům. 

Program pro volný čas
Všem klientům jsou k dispozici pořádané aktivity – 
fotbal, rugby basketbal, volejbal, plavání. Dále 

škola nabízí návštěvy galerií, univerzitních prostor 
a podobně. Nechybí ani široká škála víkendových 
aktivit. Koordinátoři volnočasových aktivit vyvěšují 
rozvrh na nástěnku a po domluvě se studenty 
mohou organizovat akce i dle jejich preferencí.

Stojí za vidění...
  Parliament House – renesanční budova  
z 19. století

  Lone Koala Pine Sanctuary – zajímavá zoo 
bohatá na australskou faunu

  Queensland Cultural Centre – moderní  
kulturně-společenský komplex

NÁŠ TIP  
Brisbane – město mezi dvěma 

turisticky nejatraktivnějšími 

lokalitami Austrálie – Sunshine 

Coast a Gold Coast.

Možnost studia dlouhodobých 

kurzů angličtiny –  
akademický rok nebo  semestr.

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

20

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Vacation English 202) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive English 353) 2–6 16 2+ 45 12–15

English for Business 354) 3–6 16 2+ 45 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 355) 4–6 16 10/11/12 45 12–15

IELTS Preparation 355) 4–6 16 5/10 45 12–15

English for Academic Purposes 35 4–6 16 10 45 12–15

Intensive Academic Year/Semestr 35 2–6 16 32/20 45 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) Vacation English – možné pouze s turistickým vízem; 3) Intensive English – 20 lekcí obec-
ných + 7 samostudium + 8 volitelných; 4) English for Business – 20 lekcí obecných + 7 samostudium + 8 obchodních (možné pouze s turistickým 
vízem); 5) Cambridge Exam/IELTS Preparation – 28 lekcí přípravy na zkoušku + 7 samostudium
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Melbourne – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 3 800 000

Oblast Victoria

Časový posun o 8 hodin více (letní čas), 
o 10 hodin více

Melbourne je město známé svou impozantní architek-
turou a skvělými možnostmi zábavy a sportu. Každý 
rok se zde koná nespočet kulturních a sportovních 
událostí, mezi nejznámější patří Melbourne Cup, 
Australian Tennis Open, Australian Football League 
Grand Final a Australian Formula One Grand Prix.

Městské čtvrti leží na březích přístavu Port Phillip 
Bay. Centrum města se nachází na severním břehu 
řeky Yarra River, zhruba pět kilometrů od přístavu. 
Melbourne je hlavní město svazového státu Victo-
ria a svou velikostí soupeří se Sydney. V tomto boji 
sice ztrácí body v počtu obyvatel, ale vynahrazuje si 
to počtem kulturních a společenských akcí a zaní-
cením pro sport. Značný rozdíl mezi oběma městy lze 
pozorovat v místní zástavbě. Zatímco v Melbourne 
jsou obytné čtvrti projektovány spíše do šířky a délky 
s jedno až dvoupatrovými rodinnými domky, Sydney 
je typické svými výškovými budovami.

Historie města

Vznik a významný rozvoj města proběhl za vlády 
královny Viktorie. Melbourne bylo založeno roku 
1837 australskými podnikateli, kteří sem přišli 
za dobrodružstvím. Město bylo pojmenováno 
na počest lorda Melbourna, tehdejšího britského 
ministerského předsedy. V roce 1851 vypukla 
ve Viktorii v oblasti Ballaratu zlatá horečka, což 
v jinak poklidném městě vyvolalo davové šílenství 
a většina obyvatel vyrazila za vidinou zlata. Oblast 
zůstala nějaký čas takřka mrtvá, o to víc však ožila 
po návratu úspěšných zlatokopů.

Již v roce 1853 byla v Melbourne založena univer-
zita a v roce 1854 se začala stavět první železniční 
trať z Melbourne do Sandridge. V 60. a 70. letech 
zde vznikaly průmyslové závody a konečně roku 
1880 dosáhlo město největšího rozvoje a stalo se 
mezinárodně známým díky světové výstavě, která zde 
byla uspořádána. 

Nenechte si ujít

The Melbourne Cup
Pokud budete mít to štěstí a ocitnete se v Mel-
bourne první úterý v listopadu, můžete zhlédnout 

největší událost dostihové sezóny – The Melbourne 
Cup. Prestižního koňského dostihu, jehož trasa je 
dlouhá 3,2 km, se účastní jezdci a koně z celého 
světa. Zajímavostí je, že první listopadové úterý, kdy 
se koná Melbourne Cup, bylo oficiálně vyhlášeno 
státním svátkem. Melbourňané tvrdí, že být  
v listopadu ve městě, a nejít se podívat na Melbourne 
Cup, je jako být v Paříži a nevidět Louvre.

National Gallery of Victoria
Národní galerie se nachází přímo v centru Mel-
bourne, v ulici St. Kilda Road. Je zde vystavena jedna 
z nejlepších sbírek australského umění se stálou ex-
pozicí uměleckých děl australských domorodců. 

Royal Botanic Garden
V žádném jiném australském městě nenajdete 
tolik zeleně. Nejkrásnější ze zahrad a parků v Mel-
bourne je Královská botanická zahrada, která leží na 
36 hektarech půdy. Na celé ploše parku, ozdobené 
nádhernými trávníky a jezery, je zastoupeno zhruba 
13 000 rostlinných druhů.

Tipy na výlety do okolí

Olympic Park
Místo konání olympijských her z roku 1956.

Healesville Wildlife Sanctuary
Přírodní rezervace, kterou stojí za to navštívit. Žijí 
zde téměř všichni zástupci australské fauny – od 
nejznámějších australských vačnatců, klokanů, až po 
plachého bodlinatého savce ježuru australskou.

Philip Island
140 kilometrů jihovýchodně od Melbourne leží 
jedna z turisticky nejnavštěvovanějších oblastí. 
Ostrov známý hlavně díky tzv. Pinguin Parade neboli 
přehlídkou tučňáků, kteří každý večer pár minut po 
setmění vylézají z vody a chodí přenocovat do děr ve 
skalách, kde už na ně čekají hladová mláďata. 

Ballarat
Z Melbourne směrem na západ se můžete dostat do 
historického města Ballarat, známého z dob zlaté 
horečky, která zde vypukla v roce 1851.

Doprava

Z letiště – letiště Tullamarine se nachází 22 kilometrů 
severozápadně od centra města. Z tohoto mod-
erního jedno terminálového letiště se lze dostat do 
města jak taxíkem, jichž stojí před budovou letiště 
nespočet, tak autobusem společnosti Skybus, který 
jezdí každou půlhodinu v rozmezí 6.00–22.30 hodin. 
V případě zájmu vám rádi zajistíme přepravu z letiště 
na místo ubytování. Zaměstnanec školy, který bude 
předem informován o detailech vašeho příletu, vás 
bude očekávat v letištní hale a doveze vás na adresu 
hostitelské rodiny, popř. studentské rezidence. 

Městská hromadná doprava – zahrnuje širokou síť 
autobusů, vlaků a tramvají. Tolik typické tramvaje, 
kterých tu jezdí 750, jsou základním kamenem 
celého systému veřejné dopravy v Melbourne. 

Ballarat
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 Melbourne – Cambridge International College

Naše doporučení
Cambridge International College je další novinkou 
v naší nabídce. Specializuje se na odborné kurzy, ale 
nabízí i výuku angličtiny včetně přípravných kurzů 
na zkoušky. Byla založena v roce 1995 a rychle 
se rozvíjí. Může se pochlubit kvalifikovanými lek-
tory a vysoce kvalitní výukou. Odborné kurzy, jejich 
skladba a jednotlivé předměty, jsou zacíleny na 
co nejlepších uplatnění absolventů školy v praxi. 
Výuka angličtiny se pak zaměřuje na všechny as-
pekty jazyka a jeho používání v běžných situacích 
i v pracovním prostředí. Kurzy angličtiny probíhají 
v šestitýdenních blocích, odborné kurzy pak mají 
nástupní termíny několikrát do roka.

Lokalita
Výuka v Melbourne probíhá ve čtyřech budovách, 
které jsou v pěší vzdálenosti od sebe. Všechny 
budovy jsou v srdci Melbourne, města módy, sportu, 
divadel a kaváren, města známého svou „evrop-
skou“ atmosférou. V blízkosti jsou jak zastávky 
tramvají, tak i nákupní střediska, restaurace, kina, 
divadla, galerie a koncertní síně. Nádherné pláže 
jsou vzdáleny jen 20 minut jízdy tramvají.

Program pro volný čas
Kromě studia zajišťuje škola studentům celou řadu 
aktivit, a to jak sportovních, tak i vzdělávacích. 
Například dvakrát týdně do školy dochází australští 
univerzitní studenti, aby se zábavnou formou mohli 
účastnit konverzačního klubu s mezinárodními stu-
denty a pomohli jim prohloubit jejich schopnosti 
konverzovat v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. 
Dalšími kluby, které má škola v nabídce, jsou 
například tenisový a fotbalový klub nebo filmový 
klub. O víkendech jsou organizovány různé exkurze 
na zajímavá, turisticky atraktivní místa.

Stojí za vidění...
  National Gallery of Victoria – národní  
galerie

  Queen Victoria Market – trh s nejkvalitnější-
mi zemědělskými produkty Austrálie

  Chinatown

NÁŠ TIP  
Melbourne je město žijící  

studentským životem. 
Moderní a velmi dobře  

vybavená škola. 

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení zahrada
bezbariérový 

přístup

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English 241) 2–6 18 2+ 60 14–18

Business English 24 4–6 18 2+ 60 14–18

IELTS Exam Preparation 241) 4–6 18 2+ 60 14–18

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 241) 4–6 18 5+ 60 14–18

Academic English 24 4–6 18 2+ 60 14–18

Certificate IV in Marketing 5–6 18 19 60 20–25

Diploma of Marketing 5–6 18 19 60 20–25

Certificate IV in Frontline Management 5–6 18 19 60 20–25

Diploma of Management 5–6 18 18 60 20–25

Certificate III in Aged Care 5–6 18 26 60 20–25

Certificate IV in Aged Care 5–6 18 42 60 20–25

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 18 P

1) 20 lekcí obecných + 4 volitelné
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 Melbourne – Embassy CES

Naše doporučení
Škola je součástí nadnárodní vzdělávací instituce 
Study Group, jejíž jazykové školy se nacházejí nejen 
v Austrálii, ale také v Británii, USA, Kanadě či na 
Novém Zélandu. V Austrálii má škola svá centra 
kromě Melbourne ještě v Gold Coastu, Brisane 
a Sydney, díky čemuž můžete zkombinovat studium 
ve více městech a poznat tak nejvýznamnější ob-
chodní, kulturní a turistická centra této krásné země.

Lokalita
Melbourne je v pravém slova smyslu student-
ským městem – je zde největší koncentrace škol 
a vzdělávacích institucí z celé Austrálie. Škola Em-
bassy CES se nachází v srdci největší nákupní a ob-
chodní zóny města. Najdete ji v Lonsdale Street 
Campusu, který sdílí se školou Taylors College. 
Specializující se na přípravné kurzy k univerzitnímu 
studiu. 

Program pro volný čas
Škola Embassy resp. její Platypus Club, kterého se 
každý student stává členem, organizuje pro studenty 
každý týden bohatý volnočasový program. Některé 
aktivity jsou zdarma, jiné za příplatek. 

Příklad víkendových aktivit: návštěva muzea/galerie, 
jízda na koni, tenis, návštěva Queen Victoria Market, 
návštěva kina/divadla/kasina atd.

Stojí za vidění...
  Polly Woodside – historický trojstěžník  
z roku 1885

  Victoria Arts Centre – Státní umělecké  
centrum

  National Museum

NÁŠ TIP  
Ceny kurzovného u školy  

Embassy CES jsou pro klienty 

STUDENT AGENCY nižší  

až o 30 % oproti oficiálnímu 
ceníku školy.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

24

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Certificate of English Standard 202) 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English Semi-intensive 24 2–6 16 2+ 50 12–15

Certificate of English Intensive 28 2–6 16 2+ 50 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE 283) 4–6 16 10 50 12–15

IELTS Preparation 283) 4–6 16 4+ 50 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) Certificate of English Standard – možné pouze s turistickým vízem; 3) Cambridge  
Exam/IELTS Preparation – 20 lekcí přípravy na zkoušku + 8 obecných
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Cairns – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 140 000

Oblast Queensland

Časový posun o 8 hodin více (letní čas), 
o 10 hodin více

Cairns je rušným správním centrem severního Queens-
landu. Leží v nádherné zátoce Trinity Bay obklopené 
národními parky a tropickými deštnými pralesy. Toto 
místo ročně navštíví více než milion turistů. Nedílnou 
součástí a zároveň středem všeho dění tohoto turisticky 
oblíbeného místa je přístavní promenáda Esplanade. 

Díky lidem přijíždějícím z celého světa hlavně kvůli 
potápění, k němuž jsou tady opravdu skvělé podmínky, 
zde panuje čilý turistický ruch. 

Město leží v oblasti tropického pásma, proto se 
tu teploty pohybují po celý rok mezi 18–30 °C. 
Nejideálnější teplotní podmínky a nejlepší viditelnost 
potřebná k potápění se nabízí v listopadu a prosinci. 
Stejně jako většině dalších tropických oblastí se 
ani Cairnsu nevyhne každoroční období dešťů. 
Větší množství srážek zde spadne od dubna do 
prosince, kdy příroda po dlouhých horkých měsících 
konečně dostává potřebné množství vláhy a ožívá. 

Historie města

Cairns byl založen v roce 1876 jako přístavní město, 
které mělo napomáhat dopravě ze 100 kilometrů 
vzdálených zlatokopeckých ložisek při řece Hodgkinson 
River. Byl pojmenován po bývalém guvernérovi Queens-
landu, Williamu Cairnsovi. Dnes je využíván jako výchozí 
bod pro turisty směřující do severní části tohoto federál-
ního státu.

Nenechte si ujít

Tjapukai Aboriginal Cultural Park
Tjapukai Aboriginal Cultural Park je tematickým parkem 
zachycujícím historii a kulturu domorodých obyvatel 
Austrálie. Najdete zde pět divadelních sálů, muzeum, 
uměleckou galerii a ukázku tradičního tábora, kde 
si návštěvníci mohou vyzkoušet vrh bumerangem či 
oštěpem. V divadle Tjapukai Dance Theatre předvádějí 
domorodí Aboriginies svou kulturu v představení, které 
je směsicí staleté tradice a moderního muzikálu. 
Návštěva tohoto tematického parku určitě stojí za to. 

Cairns Night Markets
Noční trhy jsou jednou z nejpopulárnějších atrakcí 
Cairnsu. Koupíte zde nejen typické australské suvenýry, 
ale je zde k dispozici také levný přístup na internet či 
stánky, odkud lze výhodně telefonovat. Noční trhy se 
nacházejí na hlavní třídě Esplanade a jsou obklopeny 
množstvím kaváren, restaurací a barů.

Great Barrier Reef
Velký bradlový útes, který tvoří tisíce vedle sebe ležících 
a navzájem oddělených skupin korálových masivů, je 
vyhledáván potápěči z celého světa. Útesové pásmo 
tvoří přes 2 000 km dlouhou tropickou zahradu pod 
vodou. Ať už s kompletním potápěčským vybavením 
včetně kyslíkové lahve nebo jen s ploutvemi, maskou 
a dýchací trubicí – šnorchlem, vždy zde můžete vidět 
pestrou paletu barev podmořského světa. Odhaduje 
se, že na tomto úseku žije na 2 000 druhů ryb a přes 
50 druhů ptáků.

Tipy na výlet do okolí

Kuranda
Pokud máte na výlet celý den, doporučujeme vám 
podniknout cestu historickou železnicí, která vede 
z Cairnsu do malé osady Kuranda ležící v Alherton-
ské vysočině. Kuranda ožívá každou středu, čtvrtek, 
pátek a neděli, kdy se zde konají pestré trhy. Zpáteční 
cestu můžete uskutečnit lanovkou Skyrail, která vede 
v délce 7,5 kilometrů přes národní park Barron Gorge 
National Park. Dvě zastávky po cestě umožňují cestu-
jícím, aby podnikli po dřevěných můstcích malé výlety 
do deštného pralesa, jehož vegetace je zde ještě prak-
ticky neporušena. U konečné stanice Skyrailu můžete 
navštívit zmíněný tematický park Tjapukai Aboriginal 
Cultural Park.

Cape Tribulation National Park
Národní park Cape Tribulation National Park je od roku 
1989 z velké části pod ochranou UNESCO a je zapsán 

do seznamu světového dědictví (World Heritage List). 
Různé cesty zde spojují deštný prales s krásnou pláží 
na mysu Cape Tribulation.

Lake Barryne, Lake Eacham, Lake Tinaroo
Příjemným cílem výletů v Athertonské vysočině jsou 
křišťálově čistá sopečná jezera Lake Barryne, Lake 
Eacham a Lake Tinaroo. Tato oblast leží ve výšce asi 
700 metrů nad mořem, takže v době, kdy vám bude 
v Cairnsu příliš teplo, budete se v Athertonu díky 
chladnějšímu podnebí cítit dobře.

Port Douglas
Navštivte přístav Port Douglas a poznejte krásu jeho 
pláží. Přístav leží zhruba hodinu jízdy severně od 
Cairnsu. Populární je hlavně od roku 1997, kdy tu svou 
dovolenou trávil i americký prezident Bill Clinton se 
svou ženou Hillary.

Doprava

Z letiště – letiště v Cairnsu přijímá jak mezinárodní, tak 
vnitrostátní linky ze všech větších měst Austrálie – Mel-
bourne, Sydney, Brisbane či Darwinu. Letiště se nachází 
zhruba čtyři kilometry severně od města. Způsobů, 
jak se dopravit na místo vašeho ubytování, je několik. 
Můžete využít jedné z pravidelných autobusových linek, 
které přijíždějí ke každému příletu letadla, anebo využít 
pohodlnější variantu, jakou je taxi nebo školou předem 
zajištěná doprava z letiště.

Městská – v Cairnsu můžete využít sítě autobusové 
dopravy, která funguje nejen v centru města, ale 
i v blízkém okolí. Při dlouhodobějším pobytu brzy 
zjistíte, že k objevování zajímavých míst Austrálie 
využijete nejlépe vlastní automobil, který notně 
přispěje k vaší nezávislosti. Levnější variantou může 
být koupě či půjčení jízdního kola. 
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 Cairns – Cairns College of English

Naše doporučení
Relativně malá škola nabízí přátelskou rodinou 
atmosféru, individuální přístup a atraktivní 
doprovodný program zaměřený na aktivity oblíbené 
v Cairnsu a na okolních ostrovech. Do naší nabídky 
jsme ji zařadili jako úplnou novinku, která je cenově 
velmi příznivá a zajímavá svou nabídkou kurzů. 
Kurzy angličtiny nabízené touto školou se zaměřují 
na užívání jazyka v obvyklých situacích a dále pak 
na spojení angličtiny například s potápěním či 
poznávacími exkurzemi do tropických lesů v okolí 
města.

Lokalita
Školu Cairns College of English najdete ve dvou 
patrech moderní budovy přímo v centru Cairnsu, 
velmi blízko všech obchodů, restaurací, bank atd. 
Přímo před budovou jsou zastávky autobusů. Škola je 
vyhlášená příjemnou atmosférou a vynikající kvalitou 
výuky. 

Program pro volný čas
Škola organizuje aktivity jak během týdne, tak 
o víkendech – exkurze ke korálovým útesům Great 
Barrier Reef, do tropického deštného pralesa, na 
nedaleké tropické ostrovy nebo na bílé písečné 
pláže, které obklopují Cairns. K nejpopulárnějším 
aktivitám bezesporu patří potápění, plachtění 
a samozřejmě koupání v moři. Nespornou výhodou 

je teplé podnebí s průměrnými teplotami kolem  
30 °C, které zde trvá celý rok. 

Stojí za vidění...
  Great Keppel Island – turisticky nejvýznam-
nější ostrov s podvodní observatoří

  Fraser Island – největší písečný ostrov světa

  Heron Island – ráj potápěčů

NÁŠ TIP  
Zvýhodněná cena studia  

intenzivní angličtiny  
a přípravného kurzu na  

cambridgeské zkoušky.
Škola Cairns College  

of English se nachází  
přímo v centru  města.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

10

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English Full-Time 252) 1–6 16 1+ 60 13–15

General English Part-Time 153) 1–6 16 1+ 60 13–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 254) 4–6 16 12 60 13–15

IELTS Preparation 254) 4–6 16 5–10 60 13–15

English for Customer Service 253) 3–6 16 4 60 13–15

Reef Safrai Program 153) 1–6 16 2, 3, 4 60 13–15

Tropical Safari Program 153) 1–6 16 1–4 60 13–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) General English Full-Time – 20 lekcí obecných + 5 samostudium; 3) General English 
Part-Time a další – možné pouze s turistickým vízem; 4) Cambridge Exam Preparation/IELTS – 20 lekcí přípravy na zkoušku + 5 samostudium
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Cairns – Kaplan International Colleges

Naše doporučení
Kombinace studia angličtiny a příjemného prostředí 
města Cairns je zaručeným receptem na krásné 
nezapomenutelné vzpomínky. Studium na moderně 
vybavené škole Kaplan IC vám rozšíří obzory nejen 
v oblasti jazyka, ale také v oblasti australské kul-
tury, kuchyně a přírodních krás, které si v Cairnsu 
a jeho okolí můžete užívat plnými doušky. Personálu 
školy nechybí přátelský, profesionální přístup ke 
studentům. Vždy se snaží zorganizovat vše tak, aby 
si každý ze svého pobytu v Cairnsu odvezl co nejvíce.

Lokalita
Krásná moderní budova školy se nachází v blízkosti 
centra města, kde najdete řadu restaurací 
a obchodních domů. Přístav, odkud vyráží výletní lodě 
na Velký bariérový útes, a promenáda Esplanade 
s parkem a volně přístupným městským bazénem 
jsou také  snadno dostupné. Příjemná atmosféra 
školy s venkovní terasou a občerstvením vám 
zpříjemní studium angličtiny a budete se zde cítit velmi 
dobře. Na Esplanade promenádě je možné pořádat 
barbeqcue večery, sportovat, ochutnat skvělou 
místní kuchyni ve vybraných restauracích nebo jen 
tak relaxovat. Město je vyhlášenou baštou všech, kdo 
mají rádi podmořský svět a zajímají se o potápění. 
Škola vám pomůže a poradí s potápěčským kurzem 
nebo výletem za šnorchlováním na korálových 
útesech. 

Program pro volný čas
Studenti mají v průběhu studia možnost zúčastnit se 
aktivit organizovaných školou. V programu je vzrušující 

mix sportovních, kulturních a společenských aktivit, 
k nimž patří například barbecue, sportovní turnaje, 
návštěva muzeí, víkendové výlety po okolí a mnoho 
dalšího.

Stojí za vidění...
  Kuranda Scenic Rail – z Cairnsu do  
turistické Kurandy vede výletní vlaková  
trať s krásnými výhledy

  Skyrail Rainforest Cableway – lanovka,  
která vás přepraví nad nepropustnou  
džunglí

  Undersea World Oceanarium – podmořské 
akvárium

NÁŠ TIP  Spojte studium jazyka 
s příjemnou dovolenou 

v tropickém ráji. Možnost 

studia dlouhodobých kurzů

angličtiny – akademický rok
nebo semestr.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

18

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Vacation English 202) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive English 353) 2–6 16 2+ 45 12–15

English for Business 354) 3–6 16 2+ 45 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 355) 4–6 16 5/10/12 45 12–15

IELTS Preparation 355) 4–6 16 5/10 45 12–15

Intensive Academic Year/Semestr 35 2–6 16 32/20 45 12–15

English plus Diving 202) 2–6 16 2 45 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 16 P

Alternativní ubytování na vyžádání

1) jídelní a nápojové prodejní automaty + kuchyňka s možností ohřát si jídlo; 2) Vacation English – možné pouze s turistickým vízem; 3) Intensive 
English – 20 lekcí obecných + 7 samostudium + 8 volitelných; 4) English for Business – 20 lekcí obecných + 7 samostudium + 8 obchodních (možné 
pouze s turistickým vízem); 5) Cambridge Exam/IELTS Preparation – 28 lekcí přípravy na zkoušku + 7 samostudium
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Nový Zéland – tipy pro cestování

Zeměpisné údaje

Populace 4 414 000

Rozdělení Severní ostrov, Jižní ostrov

Hlavní město Wellington

Rozloha 268 675 km2  
(včetně všech ostrovů)

Úřední jazyk angličtina, maorština

Měna novozélandský dolar

Vládní forma parlamentní monarchie

Nový Zéland – maorsky Aotearoa (Země dlouhého 
bílého oblaku) je ostrovní stát ležící v jihozápadní 
části Tichomoří, asi 1 600 km na jihovýchod od 
Austrálie. Zemi tvoří dva hlavní ostrovy – Severní 
a Jižní – a několik menších (Stewart, Chathamské 
a Cookovy ostrovy a další). Země plná nádherných hor, 
lesů a jezer, nekonečných zelených pastvin i dlouhých 
pláží láká nejen nadšené a poznání chtivé cestovatele, 
ale také nejeden filmový štáb včetně autorů slavné tril-
ogie Pána prstenů. Nový Zéland je opravdovou přírodní 
perlou naší zeměkoule a jeho návštěva ve vás zanechá 
vzpomínky na celý život. Novozélanďané neboli Kiwi, 
jak se sami obyvatelé této země nazývají, vás překvapí 
přátelskostí, otevřeností a čestností. Menšinu tvoří 
místní původní obyvatelé, Maorové. Maorština je vedle 
angličtiny druhou úřední řečí.

Severní ostrov – tipy na výlety

Bay of Island – tento romantický záliv je právem ob-
divován pro nádherná pobřežní zákoutí s množstvím 
malých výběžků a skalnatých ostrůvků, ke kterým patří 
i nádherné pláže a průzračně modrá voda. Teplé pod-
nebí a snadná dostupnost sem láká množství turistů, 

především obyvatel Aucklandu. Nezapomenutelné 
zážitky můžete získat při plavbách za delfíny nebo 
vzácněji i kostkami.

Waitomo Caves – po cestě z Aucklandu přes Hamilton 
na jihozápad narazíte na fantastické krasové jeskyně – 
Waitomo Caves. Skalní útvary, ne nepodobné našim 
Koněpruským jeskyním, nabízejí však kromě stalaktitů 
a kapající vody ještě zeleně světélkující červy – larvy 
jednoho z místních komárů, zavěšené na pavučinkách 
v prostorách jeskynních katedrál. Na loďce plující 
po punkevní říčce pak v absolutní tmě a tichu tajíte 
dech, abyste mohli spatřit tisíce těchto „smaragdových 
hvězd“, ztrácejících se v jeskynních hlubinách.

Lake Taupo – největší jezero Nového Zélandu je dalším 
vyhledávaným rekreačním centrem. Nachází se na 
cestě z New Plymouthu do městečka Rotorua. V jeho 
blízkosti najdete tyrkysově modré vodopády Huka Falls, 
které se s příslovečným hukotem valí přes nevysoké, 
ale mohutné kaskádovité skalní valy.

Rotorua se nachází necelé čtyři hodiny jízdy autem 
z Aucklandu směrem na jih. Již z dálky o sobě dává 
vědět všudypřítomným zápachem síry. Termální aktivita 
ve městě a okolí přeje lázeňské činnosti. Město je navíc 
pomyslným centrem maorské kultury. Maorská vesnice 
Whakarewarewa, ležící na termálně aktivním podloží, 
dnes slouží jako turistická atrakce, k níž bohužel patří 
i místní původní obyvatelé. 

Národní park Tongariro – uprostřed Severního ostrova 
leží ohnisko novozélandské sopečné činnosti, která se 
navenek projevuje v podobě tří impozantních sopek: 
Tongariro, Ngauruhoe, Raupehu (tzv. Sopky velkého 
náčelníka). V jeho okolí tryskají ze země desítky gejzírů 
a horkých pramenů. Nejmohutněji působí sopečná 
hora Tangariro se sedmi krátery a výškou kolem 
1 970 m. Jde o jedno z nejpopulárnějších míst celé 
země. Ročně se sem podívá přes milion návštěvníků. 
Tangariro Crossing je světově proslulým trekem. 
Během celodenního výletu se dostanete mezi samotné 
doutnající krátery sopek. Po prudkém stoupání 
vás ohromí úžasný výhled na hory a sopky kolem, 
stejně tak, jako se vám zatají dech při pohledu na tři 
smaragdově modrá sopečná jezírka v klínu hor. Během 
této 18,5 km dlouhé cesty budete na každém kroku 
ohromeni krásou a netradičností této krajiny.

Jižní ostrov – tipy na výlety

Wanaka – toto malé městečko se nachází na pobřeží 
stejnojmenného jezera severně od Queenstownu, a je 

zpravidla výchozím bodem pro lyžaře mířící do blízkých 
středisek Mt. Aspiring nebo Mt. Cardrona. Wanaka 
je vyhlášená také svými pies – koláči s úžasnými 
náplněmi velmi lahodné chuti.

Mt. Cook – budete-li pokračovat přes Omaramu dále 
na sever, dorazíte do Národního parku Mount Cook 
se stejnojmennou nejvyšší horou Nového Zélandu. 
Díky své výšce si Mt. Cook od Maorů vysloužila jméno 
Aorangi, „hora probodávající mraky“. Cesta z Omaramy 
k tomuto velikánovi vede kolem nádherného modroze-
leného jezera Pukaki. 

Milford Sound – „krása vytesaná nefritovou sekerou“. 
Jeden z přírodních divů světa, 17 km dlouhý hluboce 
zaříznutý fjord uprostřed kouzelné novozélandské 
přírody a hor, který podle maorské legendy vysekl jeden 
z maorských bohů Tu Te Raki Whanoa. Už samotná 
cesta k přírodnímu unikátu, ukrytému v národním 
parku Fiorland nepostrádá kouzlo. Silnice Milford Road, 
která vede k pobřeží Tasmanova moře, začíná v poklid-
ném městečku Te Anaru. Jde o úžasnou předehru ke 
kráse Mil Ford Sound.

Ledovce Fox a Franz Josef – tyto turistické magnety jsou 
od sebe vzdáleny jen necelých 20 km. Jsou nejsnadněji 
dostupné a svou rozlohou největší ze šedesáti ledovců 
Národního parku Mount Cook. Nikde jinde na světě 
ledovce nesestupují tak blízko k moři jako tady, takže 
můžete spatřit majestátní veletoky bílého a tyrkysově 
zeleného ledu, sahající z horských výšek až do pásma 
křovin a buše. 

Arrowtown – původní zlatokopecká a velmi poetická 
starosvětská osada na řece Arrow River s přibližně 
tisícovkou stálých obyvatel, výjimečně zachovalým 

centrem a starou čínskou kolonií. Dnes město oživily 
obchůdky, kavárničky a restaurace a stalo se z něj 
velmi populární místo pro víkendové obědy či ro-
mantické večeře u krbu a svíček.

Glenorchy – vydáte-li se z Queenstownu na severní 
konec Lake Wakatipu, můžete mít pocit, že jste tuto 
krajinu již někde spatřili. Právě zde, konkrétně v oblasti 
Paradise (Ráj) a malé osadě Glenorchy, vznikala 
veleúspěšná trilogie Pán prstenů; místní krajina dala 
podobu nádherné Středozemi. 

Sportovní aktivity 

Příjemné podnebí a nádherná příroda přímo vybízejí ke 
sportovním aktivitám. Novozélanďané milují všechny 
sporty, od pěší turistiky přes horolezectví, kanoistiku, 
jachting, rugby a kriket až po adrenalinové sporty – 
bungee-jumping, jet boating nebo paragliding.

Časové rozdíly

Čas na Novém Zélandu je oproti času středoevropskému 
posunut o 10 hodin dopředu. Od první neděle v říjnu do 
třetí neděle v březnu je novozélandský čas dle letního 
času jižní polokoule posunut vpřed ještě o další dvě 
hodiny. Oba ostrovy leží ve stejném časovém pásmu. 

říjen–březen

Praha ▶ Auckland ▶ Christchurch 0.00 ▶ 12.00 ▶ 12.00

Březen–říjen

Praha ▶ Auckland ▶ Christchurch 0.00 ▶ 10.00 ▶ 10.00

Podnebí a oblečení

Podnebí na Novém Zélandu sahá od subtropického 
na Severním ostrově až po chladnější mírné na Jižním 
ostrově. Pamatujte na to, že na Novém Zélandu 
jsou roční období oproti Evropě a severní polokouli 
obráceně. Léto tu trvá od prosince do konce února, 
podzim od března do května, zima od června do srpna 
a jaro od září do listopadu. V létě se zde nosí lehký 
oděv – dá se říct, že národním oblečením jsou šortky 
a trička. Pro zimní období je vhodné mít s sebou teplé 
svetry a na Jižní ostrov i zimní bundu, čepici a rukavice. 
Pro ochranu před deštěm postačí pláštěnka nebo 
větrovka s kapucí, deštník by při větrném počasí 
nemusel dlouho vydržet. 

Hobbiton, Shire
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Auckland – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 1 300 000

Oblast Severní ostrov

Časový posun o 10 hodin více (letní čas), 
o 12 hodin více (zimní čas)

Auckland je město jachet a plachetnic; město 
s nejvyšším počtem plachetnic na světě v poměru 
k celkovému počtu obyvatel. Že je toto tvrzení prav-
divé, se nejlépe přesvědčíte při letních výletech, kdy 
oceán doslova rozkvete pestro barevnými plachtami 
supermoderních jachet i letitých jachtiček.

Auckland je největším městem a přístavem 
Nového Zélandu. Leží na čtyřiceti osmi vyhaslých 

sopkách mezi mnoha pobřežními zátokami a dvěma 
překrásnými přístavy – Manukau na západě a Wait-
emata na východě. Je vstupní bránou země pro styk 
s ostatním světem, především s Evropou. Ve městě 
žije 1,4 milionu obyvatel a podle statistik tento počet 
stále stoupá. Auckland tedy směle směřuje do vy-
brané společnosti světových metropolí, ale i nadále 
se snaží zachovávat tvář místa plného zeleně, krás-
ných parků a pláží. 

Historie města

Město bylo založeno roku 1840 britskými osadníky 
a postupem doby se rozšířilo i na okolní svahy vy-
haslých sopek. Vyrostlo na původním maorském 
území. Maorové toto místo dříve označovali za 
„Tamaki-makaurau“, tedy „místo stovky milenců“. 
Přenechali je Angličanům za šatstvo, potraviny, 
tabák a 30 liber šterlinků. Své jméno místo získalo 
na počest anglického admirála a brzy se stalo kul-
turním a společenským centrem celého Severního os-
trova. Od roku 1849 byl Auckland na 25 let hlavním 
městem obou ostrovů. Charakter hlavního obchod-
ního centra udává výstavba moderních výškových 
budov, ve kterých sídlí ústřední orgány firem ze všech 
částí země i pobočky některých významných podniků 
ze zahraničí. Ve městě se nachází imigrační úřad 
i australská ambasáda, na které lze požádat o turis-
tické vízum pro případný výlet do Austrálie.

Nenechte si ujít

Queen Street
Hlavní dopravní tepna, která prochází napříč městem 
od trajektového přístavu směrem k jihu. Jsou tu 
stovky obchodů a obchůdků, restaurací, kaváren 
a barů, najdete tady také banky a kanceláře všeho 
druhu, starou městskou radnici, centrální knihovnu 
a městskou galerii.

Sky Tower
Vyhlídková televizní věž, která je symbolem města, je 
se svými 328 metry nejvyšší stavbou jižní polokoule. 
Dole v přízemí najdete poutavé audiovizuální expo-
zice o minulosti Aucklandu a také největší kasino 
v zemi – Sky City. Rychlovýtahem se pohodlně dos-
tanete do vyhlídkové části, která nabízí úchvatný 
pohled na celé město. Můžete si tu také zajít na oběd 
do otočné restaurace, ve které ovšem ceny odpovídají 
výšce stavby.

National Maritime Museum
Národní muzeum námořní plavby, kde lze zhlédnout 
velice pěkné expozice o všem, co s námořnictvím 
souvisí, mimo jiné i historické lodě Maorů a expo-
zici s tematikou Amerického poháru, malé olym-
piády v jachtaření, kterou již několikrát vyhráli právě 
Novozélanďané.

Tipy na výlety

Mission Bay
Nejlepší pláže ve městě s jemným pískem i drobnými 
kamínky, s velkými travnatými plochami, které na-
bízejí ideální místo pro celodenní piknik a odpočinek. 
Je tu také mnoho restaurací a obchodů, butiků 
a krámků se suvenýry všeho druhu. Svůj domov tu 
našla i Lucy Lawlles, představitelka Xeny ze stejnoj-
menného seriálu.

Kelly Tarlton’s Underwater World
Prohlídka podmořského akvária, kde můžete hodiny 
pozorovat podmořský život, včetně krmení žraloků.

One Tree Hill
Na vrcholu tohoto kopce je pochován Sir John Logan 
Campbell, „otec Aucklandu“. V blízkosti hrobu se tyčí 
obelisk, který dal bývalý starosta Campbell postavit 
na počest Maorů. 

Mount Eden
Nejvyšší bod Aucklandu, z jehož vrcholu se nabízí 
krásný pohled nejen do kráteru bývalé sopky, ale 

především na samotné město. Doporučujeme pozdní 
večerní hodiny, kdy je nebe plné hvězd. 

Coromandel 
Poloostrov vzdálený od Aucklandu asi půldruhé 
hodiny jízdy autem je jedním z nejkrásnějších míst 
na Novém Zélandu, místem s četnými vodopády, ter-
málními prameny, dlouhými plážemi a starými zlatými 
doly.

Jeskyně Waitomo Caves
Částečně nám mohou připomínat náš Moravský kras, 
unikátní je ovšem prohlídka jeskyně Glowworm Cave 
(jeskyně světélkujících červů). Každý den návštěvníci 
doslova žasnou nad magickou krásou tohoto divu 
přírody. Nad klidnou hladinou punkevní říčky se 
třpytí „hvězdné galaxie“, složené z tisíce drobných 
světélkujících červů. 

Rotorua
Vulkanická a náhorní plošina s gejzíry, horkými pra-
meny a různobarevnými jezírky vzdálená od Auck-
landu necelých 160 km jihovýchodním směrem. 
Nejmohutnější gejzír Pohutu tryská vodu až do výšky 
30 metrů. 

Doprava

Přibližně 20 kilometrů od centra, na okraji Aucklandu, 
je mezinárodní letiště, které poskytuje velmi dobré 
spojení s ostatním světem a zároveň je i základnou 
pro lety vnitrostátní. 

Z letiště do centra města jezdí pravidelně každých 
zhruba 20 minut autobusy městské hromadné do-
pravy. Orientace a pohyb po městě nejsou složité, 
nejezdí tu sice tramvaje ani metro, ale je tu velmi 
hustá autobusová síť. Rychlejší mnohdy bývá i dop-
rava místními trajekty.

Sky Tower
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Auckland – Kaplan International Colleges

Naše doporučení
Školy řetězce Kaplan International Colleges jsou 
rozmístěny po celém anglicky hovořícím světě. Již 
několik desítek let nabízí kvalitní jazykové kurzy. 
Výborný tým učitelů a pomocných pracovníků školy 
se pyšní individuálním a přátelským přístupem ke 
studentům. Škola nabízí kromě klasických krát-
kodobých kurzů angličtiny také program zvaný 
akademický semestr a akademický rok. Jedná 
se o kombinaci efektivní výuky anglického jazyka 
s dlouhodobým pobytem v anglicky mluvící zemi. Do 
kurzu je možné nastoupit v přesně daných nástup-
ních termínech několikrát do roka.

Lokalita
Auckland je hlavním obchodním centrem Nového 
Zélandu, své sídlo zde mají ústřední orgány firem 
ze všech částí země. Je to elegantní město, které 
se může pochlubit také nádhernou okolní krajinou. 
K hlavním symbolům města patří jistě známá vyhlíd-
ková televizní věž Sky Tower. K dalším pozoruhodným 
místům patří například Ferry Building, National Mari-
time Museum, Town Hall, Auckland City Art Gallery 
a mnoho dalších skvostů.

Škola v Aucklandu je umístěna v populární části města 
v blízkosti veřejného parku Auckland Domain v krásné 
budově georgiánského stylu. V blízkém okolí můžete 
najít množství obchodů, barů, kaváren. Stačí pouhých 
pět minut chůze a nacházíte se v Parnell Village, kde 
na vás dýchá unikátní koloniální atmosféra. Tato oblast 
patří k jedněm z nejoblíbenějších částí Aucklandu 
v blízkosti centra města.

Program pro volný čas
Škola pro své studenty organizuje několikrát týdně 
doprovodné mimoškolní aktivity. Velmi oblíbené jsou 
zejména sportovní aktivity a kulturní akce. V Auck-
landu patří k oblíbeným aktivitám např. návštěva 

zoo, místního pivovaru nebo Podmořského světa 
(akvária), k sportovním aktivitám patří např. bruslení, 
jízda na kajaku nebo badminton.

Stojí za vidění...
  National Maritime Museum – Národní  
muzeum námořní plavby, kde můžete vidět 
historické lodě Maorů

  Mount Eden – nejvyšší bod Aucklandu,  
vyhaslá sopka

  Town Hall – budova radnice

NÁŠ TIP  Možnost studia  
dlouhodobých kurzů 

angličtiny – akademický rok 
nebo semestr. 

Výborně vybavená moderní 
škola.

Academ
ic

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

20

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Vacation English 20 2–6 16 2+ 45 12–15

General English 272) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive English 353) 2–6 16 2+ 45 12–15

Intensive Business English 354) 3–6 16 2+ 45 12–15

English for Academic Purposes 35 4–6 16 10 45 12–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 355) 4–6 16 5/9/10/12 45 12–15

IELTS Preparation 355) 4–6 16 5/10 45 12–15

Intensive Academic Year/Semestr 35 2–6 16 32/20 45 12–15

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P

Alternativní ubytování celoročně ne–so 18 BS

1) jídelní a nápojové prodejní automaty + kuchyňka s možností ohřát si jídlo; 2) General English – 20 lekcí obecných + 7 samostudium; 3) Intensive 
English – 20 lekcí obecných + 7 samostudium + 8 volitelných; 4) Intensive Business English – 20 lekcí obchodních + 7 samostudium + 8 volitelných; 
5) Cambridge Exam/IELTS Preparation – 28 lekcí přípravy na zkoušku + 7 samostudium
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Auckland – New Zealand Language Centres

Naše doporučení
Velmi oblíbená škola s dlouholetou tradicí. Důležitý  
je profesionální přístup lektorů k potřebám studentů. 
Dokladem je, že zde můžete absolvovat speciální 
přípravné kurzy k univerzitním zkouškám IELTS, 
TOEFL, TOEIC, nebo cambridgeským zkouškám PET, 
FCE, CAE a BEC. Učitelům anglického jazyka se zde 
nabízí kurzy TESOL, TECSOL, CELTA. Dále v nabídce 
školy najdete program Au Pair Placement, Farm Stay 
Arrangement anebo Internship Arrangement. 

Lokalita
City Campus školy NZLC sídlí ve výškové administra-
tivní budově na Customs Street West přímo na hlavní 
přístavní promenádě. Jen pár kroků odtud leží hlavní 
atrakce města jako Sky Tower nebo Queen Street, 
plné restaurací, místních pubů, obchodních center, 
butiků, bank apod. Nedaleko se nachází i vlakové 
a autobusové nádraží. Lokalita školy je velmi atrak-
tivní a snadno dostupná.

Škola NZLC Auckland Language Centre byla 
založena v roce 1984 a patří k jedněm z nejstarších 
a nejznámějších jazykových škol na Novém Zélandu. 

Program pro volný čas
Na každé všední dopoledne připravuje škola nějakou 
sportovní či společenskou aktivitu. Např. každé 
pondělí může být na programu fotbal, každé úterý 
plavání, ve středy billiard, ve čtvrtky jóga a podobně. 

Tyto aktivity jsou poskytovány zdarma. V programu 
jsou také víkendové výlety, a to buď půldenní nebo na 
celý víkend, např. jízda na koni, návštěva ovčí farmy, 
Waitomo Caves, dvoudenní výlet do Rotorui, kempov-
ání apod.

Stojí za vidění...
  The Domain – nejdůležitější oblast městské 
zeleně se sportovními hřišti  a zahradami

  Auckland Musem – bohaté etnografické  
a přírodovědné sbírky

  Customs House – budova celnice postavená  
v roce 1888 ve stylu francouzské renesance

NÁŠ TIP  CityLink – pokud vaše  

studium intenzivní angličtiny 

přesáhne celkovou dobu 

12 týdnů (min. 4 týdny na jedné 

škole), škola vám nabídne 

letenku mezi městy Auckland  

a Wellington zdarma.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

32

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English 23 1–6 16 1+ 60 10–15

General English Part Time 15 1–6 16 1+ 60 10–15

English for Business Purposes 23 4–6 18 5 60 10–15

Cambridge Exam Preparation PET/FCE/
CAE/BEC 23

4–6 16 10, 12 60 10–15

IELTS Preparation 23 4–6 18 5–30 60 10–15

TOEFL Preparation 23 4–6 18 5 60 10–15

TOEIC Preparation (part-time) 5–6 18 5 60 10–15

TESOL 5–6 18 5 60 10–15

CELTA 5–6 18 4,5 60 10–15

Au Pair Placement 2) 3–6 18 12–24 60 10–15

Internship Arrangement and Job Placement 
Assistance 2) 3–6 18 6+ - -

Farm Stay Arrangement 2) 3–6 18 1–12 - - 

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P/P

Alternativní ubytování nástupní termíny: viz. ceník

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) pouze pro držitele Working Holiday víz (pouze v kombinaci s min. 4 týdny jazykového kurzu)
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Auckland – Worldwide School of English

Naše doporučení
Vysoce kvalifikovaný učitelský tým se zkušenostmi 
s výukou angličtiny jako cizího jazyka je jednou 
z mnoha záruk intenzivního a kvalitního studia. Škola 
neustále přichází s novými programy, které jsou atrak-
tivní pro studenty. Po absolvování kurzu angličtiny lze 
např. pracovat na farmě nebo jako au pair v hostitel-
ské rodině. Worldwide School je akreditovaným cen-
trem pro pořádání zkoušek TOEIC. 

Lokalita
Škola sídlí v samém srdci Aucklandu. Budovu školy 
najdete jen pár minut chůze od hlavního autobu-
sového nádraží a od městského přístavu. Někteří 
studenti se do školy dopravují ze svých hostitel-
ských rodin trajektem, což je mnohdy rychlejší než 
autobus. Najdete ji na adrese The Strand Arcade, 
233 Queen Str. Do nových, moderních prostor se 
škola přestěhovala v únoru 2008 – především díky 
stále vzrůstajícímu zájmu studentů.

Worldwide School of English patří ke školám s dlou-
holetou tradicí, byla založena roku 1989. Wordwide 
School je členem CRELSNZ, ENZ a NZQA, organizací, 
které jsou zárukou kvality poskytovaných služeb. 
Pod záštitou těchto vládních vzdělávacích programů 
nabízí nejen jazykové kurzy ke zdokonalení se 
v jazyce a kurzy zakončené mezinárodně uznávanými 
zkouškami (např. TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE), 
ale i kurzy angličtiny kombinované se sportovními 
a jinými aktivitami. Přátelský tým učitelů společně 
s moderním vybavením školy jsou zárukou vašeho 
úspěšného studia. 

Program pro volný čas
Takřka každý den je připravena nějaká společenská, 
kulturní nebo sportovní aktivita. První den je pro 
studenty uspořádána prohlídka města a seznámení 
s okolím školy. Dále se nabízí společné návštěvy 
muzeí, prohlídka podmořského muzea a mnoho 
dalších aktivit přímo ve městě. Mezi velmi oblíbené 
patří např. návštěvy kina nebo tradiční setkání při tzv. 
„pub night“, které se konají vždy stejný den v týdnu. 
Škola pořádá také víkendové výlety, např. Rotorua, 
Lake Taupo, Waitomo Caves, Bay of Islands, které si 
můžete připlatit na místě.

Stojí za vidění...
  Devonport – přístav, kde začíná 13 km  
dlouhá pěší turistická cesta Coast to Coast 
Walkway

  Sky Tower – nejvyšší stavba na jižní  
polokouli měřící 328 metrů

  One Tree Hill – vyhaslý vulkán, z něhož  
je krásný výhled na město

NÁŠ TIP  Možnost navázat na  
studium prací na farmě,  

au-pair programem nebo  
neplacenou stáží.

Kombinace studia  
a sportovních aktivit.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

21

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

COMBO course 1–6 18 4+ 50 9–15

Intensive English 25 1–6 18 2+ 50 9–15

General English 10/15 1–6 18 2+ 50 9–15

Business English 15 2) 4–6 18 10 50 9–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 25 4–6 18 9, 10, 11, 12 50 9–15

IELTS Preparation 15 4–6 18 4+ 50 9–15

TOEIC Preparation 152) 5–6 18 5 50 9–15

Au Pair Placement3) 3–6 18 12–24 50 9–15

English PLUS Summer Sports 3–6 18 2+ 50 9–15

Working Holiday Support program3) 3–6 18 2+ - -

Farm Stay Arrangement3) 3–6 18 4+ - - 

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně ne–so 18 P/PP

Alternativní ubytování celoročně ne–so 18 BS

1) nápojové prodejní automaty; 2) Business English/TOEIC Preparation – odpolední výuka; 3) pouze pro držitele Working Holiday víz (pouze v kombi-
naci s min. 4 týdny jazykového kurzu)
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Queenstown – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 14 000

Oblast Jižní ostrov

Časový posun o 10 hodin více (letní čas), 
o 12 hodin více

Queenstown – jedno z nejkrásnějších měst na 
světě. Rozprostírá se na březích kouzelného jezera 
Lake Wakatipu. Je jednou z nejnavštěvovanějších 
lokalit Jižního ostrova, a to především díky okolním 
nádherným horám a jezerům, prvotřídním lyžařským 
svahům, turisté ho vyhledávají také pro jeho 
přátelskou atmosféru, která tu panuje po celý rok. 
V zimě je město rájem snowboardistů a lyžařů, v létě 
pak turistů a horolezců.

Historie města

Město bylo založeno v roce 1863 anglickými 
osadníky. Hned od počátku bylo centrem obchodu 
a společenského dění pro okolní městečka 
a vesnice. Leželo na cestě obchodních misí směrem 
na sever, do Christchurche. Z historických památek 
stojí za pozornost kamenná budova městské 
knihovny z roku 1877 a anglikánský kostel svatého 
Petra. Dnes vám Queenstown nabízí i svoje moderní 
centrum plné obchodů, restaurací a vyhlídkových 
kaváren. Ve městě funguje poměrně dobře hustá síť 
autobusové dopravy. 

Nenechte si ujít

Projížďka parníkem
Romantické odpoledne se dá prožít na vyhlídkovém 
parníku TSS Earnslaw, který několikrát denně, ze-
jména za pěkného počasí, křižuje vody jezera. Během 
plavby si můžete pochutnat i na některé ze specialit 
novozélandské kuchyně. Parník bývá často zachycen 
na pohlednicích nebo plakátech města.

Bob’s Peak
Na vrchol této hory se lze dopravit gondolovou 
lanovkou (Skyline Gondola). Z kavárny Skyline Caffé 
se vám nabízí jedinečný výhled na město a okolní 
hory. Cestu dolů lze absolvovat opět lanovkou, pěšky 
nebo mnohem dobrodružnějším způsobem – na tan-
demovém paraglidingovém padáku.

Kawarau Suspension Bridge
Tento most je kolébkou bungee-jumpingu, skoků na 
pružném laně. Stavba, která je vysoká 43 metrů, 
hostila první skokany z mostů. Dnes už se na něm 
skáče jen výjimečně. Dobrodruhům na pružném laně 
patří most Skippers Canyon Bridge, který se nachází 
zhruba 20 kilometrů od města, v takzvaném Kaňonu 
skokanů. 

Adrenalinové sporty
Queenstown nabízí celou škálu sportů, jak klasických, 
tak i těch méně obvyklých. Oblíbený je tenis, golf, 
jízda na koni, rybaření a spousta dalších, ale turisty 
stále více zajímají možnosti sportovního vyžití, při 
kterém mnohým z nás naskakuje husí kůže. Vedle 
již zmíněného bungee-jumpingu lze uskutečnit také 
seskok z letadla, s instruktorem či bez něj, ale 
v každém případě s padákem. Další variantou sportu, 
při kterém v žilách tuhne krev, je jízda rychlolodí – 
jetboating; horská řeka Shotever River je pro tento 
sport přímo ideální.

Queenstown je také ideálním startem pro celou řadu 
pěších túr. Před tím, než vyrazíte na některý z dálko-
vých pochodů, je dobré informovat o vašich plánech 
recepci hotelu, ubytovny nebo alespoň vaše známé. 
Vybavení na vysokohorskou turistiku si můžete 
zapůjčit přímo ve městě, půjčoven je tu celá řada.

Tipy na výlety do okolí

Fiordland National Park
Největší a nejatraktivnější park Nového Zélandu. 
Pohádkově krásná krajina s divokými údolími, 
vysokými horami a nádherně modrou vodou fjordů 

v hluboko zařezaných zálivech. Trasy turistických 
cest vedou krajinou minimálně dotčenou civilizací. 
Nezapomeňte si vzít s sebou fotoaparát a dostatečné 
množství filmů navíc, popřípadě i náhradní baterie. 
Za vrcholný turistický zážitek se považuje zdolání 
trasy Milford Track. Vine se romanticky krásnou vyso-
kohorskou krajinou Fiordlandu, mezi zasněženými 
vrcholy hor a tyrkysově modrými ledovcovými jezery, 
přes stráně pokryté horskými květy, hluboké lesy 
a prudké skalnaté svahy. Nepotkáte zde žádná auta 
ani horská kola. Místo hluku civilizace uslyšíte jen vítr 
a křik horských papoušků kea.

Milford Sound
Nejproslulejší a nejsnáze dostupný z majestátních 
ledovcových fjordů na jihozápadním pobřeží Nového 
Zélandu. Obzvlášť působivá je úchvatná krajina, 
kterou můžete vnímat z paluby výletní lodi, často 
doprovázené hravými delfíny. V sytě modré hladině 
fjordu se zrcadlí okolní vysoké hory v čele s Mitre 
Peak. 

Milford Sound, turistické středisko u stejnojmenného 
fjordu, by klidně mohlo být světovým městem deště. 
Prší tu mnohem víc než kdekoliv jinde na Novém Zé-
landu. Přívaly deště dávají sílu četným vodopádům, 
které padají dolů ze skal. Opustit fjord Milford Sound, 
aniž byste si dopřáli projížďku lodí, je prakticky 
nemyslitelné.

V každém případě se nezapomeňte vybavit ochran-
ným prostředkem proti hmyzu, neboť množství 
písečných mušek je v celé této oblasti opravdu 
obrovské. Krásným zážitkem také může být pěší 
procházka nebo projížďka autobusem k vodopádům 
Bowen Falls. Tento izolovaný přírodní ráj se jistě stane 
jedním z nejsilnějších zážitků z návštěvy Nového 
Zélandu. 

Doprava

Přímo v Queenstownu se nachází jen místní letiště, 
které umožňuje přistání letadel leteckých společností 
Air New Zealand a Qantas airlines. Nelétají sem lety 
z Evropy, vždy je nutný místní přelet z Aucklandu, 
Christchurche nebo z Wellingtonu. Dobré spojení je 
také z australských měst.

Další možností, jak se dopravit do tohoto města, 
je využít pravidelný linkový autobusový spoj 
z Christchurche. Jízda pohodlným klimatizovaným au-
tobusem trvá přibližně sedm hodin a cestou můžete 
obdivovat okolní přírodní scenérie.
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Queenstown – Language Schools New Zealand

NEPřEHLéDNěTE
ideální místo pro aktivní sportovní vyžití 

Naše doporučení
Ve škole vládne opravdu přátelská až rodinná 
atmosféra. Kvalifikovaní vyučující se věnují studentům 
s plným nasazením a jsou ochotni poradit a pomoci 
v každé situaci. Díky malému počtu studentů 
v jednotlivých studijních skupinách a pohodové 
atmosféře ve škole i ve městě je snadné poměrně 
rychle dosáhnout vynikajících studijních výsledků. 

Lokalita
Škola se nachází přímo v centru města ve třech 
horních patrech O’Connells Shoping centra. Z pros-
tor školy je krásný výhled na celé město a jeho okolí. 
V  této hlavní nákupní zóně najdete řadu restaurací, 
hotelů a barů, obchůdků, butiků a  u školy je také au-
tobusová zastávka. Oblíbeným místem k odpočinku 
a k piknikům jsou udržované plochy zahradních 
parků. 

Language Schools New Zealand v Queenstownu, 
jednom z nejkrásnějších měst Nového Zélandu, je 
jednou ze dvou škol organizace Language Schools 
New Zealand. Své „brány“ škola poprvé otevřela 
studentům v roce 1993 a už v roce 1998 jí vládní 
organizace TEC udělila prestižní cenu za podporu tu-
ristiky a propagaci Nového Zélandu. 

Program pro volný čas
Právě mimoškolní aktivity jsou výborným prostřed-
kem ke sdružování studentů a také lektorů.  
Ve škole v Queenstownu to platí o to více, že do or-
ganizace aktivit se zapojují téměř všichni, včetně 

ředitele školy. Ten je například obrovským fandou fot-
balu, časté položky v programu volnočasových aktivit. 
Velmi populární jsou například odpoledne strávená 
na kajacích, na koních, raftování, tenisová utkání, tu-
ristické výstupy do okolních hor a výlety do okolních 
měst. V zimním období se jezdí lyžovat. Nejbližší sjez-
dovka je 25 minut jízdy od školy.

Stojí za vidění...
  Bob’s Peak – na tento vrchol s nejlepším 
výhledem na město a okolí vede Skyline 
Gondola

  Kawarau Suspension Bridge – 43 metrů 
vysoký most pro bungee jumping

  Lake Wakatipu 

NÁŠ TIP  
Malá rodinná škola s velmi 

přátelskou atmosférou.
Studijní skupiny s malým 

počtem studentů. 
Transfer z letiště či autobus-

ového nádraží do ubytování  
školy ZDARMA.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení zahrada
bezbariérový 

přístup

7

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

COMBO course 1–6 16 4+ 60 8–14

Intensive English 25 1–6 16 1+ 60 8–14

General English 15 1–6 16 1+ 60 8–14

General English 101) 1–6 16 1+ 60 8–14

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 25 4–6 16 9, 10, 12 60 8–14

IELTS Preparation 25 4–6 16 4+ 60 8–14

Study and Ski/Snowboard 3–6 16 1–12 60 8–14

Study and Activity 3–6 16 1–4 60 8–14

Working Holiday Support program2) 3–6 18 2+ 60 8–14

Study and Farm Experience2) 3–6 18 2+ 60 8–14

Study and Kayaking 3–6 16 2+ 60 8–14

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně ne–so 18 P/PP

Alternativní ubytování celoročně ne–so 18 BS

1) General English 10 – odpolední výuka; 2) pouze pro držitele Working Holiday víz (pouze v kombinaci s min. 4 týdny jazykového kurzu)
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Wellington – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 180 000

Oblast Severní ostrov

Časový posun o 10 hodin více (letní čas), 
o 12 hodin více (zimní čas)

Wellington je hlavní město Nového Zélandu s velmi 
rušným kosmpolitním charakterem. Město bývá 
označováno za kulturní a umělecké centrum země. Ve 
stejnojmenném regionu, v nejjižnějším cípu Severního 
ostrova, žije asi 440 tisíc obyvatel; asi 200 tisíc přímo 

ve Wellingtonu. Město je tedy podstatně menší než 
Auckland, který byl hlavním městem do roku 1865.

Z tohoto šestého nejlidnatějšího města Nového 
Zélandu se v průběhu posledních let stala dynamická 
metropole s pulzujícím nočním životem. Osobité 
kouzlo má malebný kopcovitý terén či dřevěné domy 
z přelomu 19. a 20. století, které jsou romanticky 
přimknuty ke strmým svahům. Ulice plné ostrých 
zatáček klesají mezi touto zástavbou dolů do centra 
k přístavu a okázalé pobřežní promenádě zátoky 
Oriental Bay. Wellingtonu se také někdy říká ,,větrné 
město“, což rozhodně není přehnané. Silný vítr zde 
vane neustále. Stejně jako Nový Zéland má i Wellingon 
typické oceánské podnebí, takže průměrné roční 
teploty jsou poměrně vyrovnané. Průměrná teplota 
v letních měsících (prosinec až únor) se pohybuje 
okolo dvaceti stupňů Celsia a zřídkakdy překročí 
hranici 25 °C. V zimě obvykle teploty stoupají 
maximálně ke 14 °C a nepropadají se hlouběji než 
na 4° C. Maximální naměřená teplota ve Wellingtonu 
byla 31,1 °C a nejnižší 1,9 °C pod nulou.

Historie města

Evropští kolonizátoři poprvé do oblasti Wellingtonu 
připluli 20. září 1839 na lodi Tory, která patřila 
Novozélandské společnosti, anglické organizaci 
věnující se systematické kolonizaci Nového Zélandu. 

V lednu následujícího roku dorazilo na lodi Aurora 
dalších 150 osadníků. První domy budovali v rovinaté 
oblasti kolem ústí řeky Hutt, kde se v současnosti 
nachází Petone, šestitisícové předměstí města Lower 
Hutt. Protože byl terén bažinatý a první obydlí stála 
v záplavové oblasti, přesunuli osadníci svůj nový 
domov více do hor. Město bylo pojmenováno podle 
Arthura Wellesleyho, prvního vévody z Wellingtonu 
a vítěze bitvy u Waterloo. Maorský název města zní 
Te Whanga-nui-a-Tara, což v překladu znamená „velký 
přístav Tary“ – jde o jednoho z prvních domorodých 
obyvatel tohoto území. Lze se také setkat s názvem 
Pōneke nebo Te Upoko-o-te-Ika-a-Māui, „Hlava 
Mauiho ryby“, jak bývá tradičně označována 
nejjižnější část Severního ostrova. Toto pojmenování 
se váže k legendě, podle které byl celý Severní ostrov 
vyloven z vody polobohem Mauim.

Nenechte si ujít

Te Papa Tongarewa – Národní Muzeum Nového 
Zélandu 
Expozice Te Papa, v překladu „naše místo“, využívá 
perfektně propracovaných interaktivních technologií, 
díky nimž se toto muzeum stalo průkopnickým a dnes 
je právem považováno za jedinečnou turistickou 
atrakci.

Lambton Quay
Nejdůležitější obchodní tepna Wellingtonu, na které 
najdete celou řadu obchodů a restaurací.

Kabinová lanovka
Touto lanovkou si můžete udělat velice pěkný výlet 
z dolní stanice Cable Cars Lane na vrch Kelburn, 
odkud si můžete vychutnat krásný výhled na město 
a přístav.

Komplex parlamentu
Sestává ze tří objektů, strohé hlavní budovy z roku 
1922, novogotické sněmovní knihovny s typickými 
oblouky a věžičkami z roku 1897 a moderně řešené 
kuželovité stavby The Beehive (včelí úl), před nimiž 
stojí socha někdejšího ministerského předsedy země, 
Richarda Johna Seddona.

Tipy na výlety do okolí

Days Bay
Za 30 minut plavby trajektem se dostanete na tuto 
krásnou pláž, která je jednou z nejlepších na koupání 
v této oblasti.

Údolí Hutt 
Údolí Hutt je rozděleno na Horní a Dolní a turisté zde 
mohou navštívit historické železniční muzeum nebo 
několik rezervací. Je možné se svézt po historické 
železnici. V této oblasti také najdete první funkční 
maják na Novém Zélandu – Pencarrow.

Pobřeží Kapiti
Toto pobřeží je dlouhé asi 30 kilometrů a rozkládá 
se 45 kilometrů severně od Wellingtonu. Najdete 
zde překrásné pláže s bílým pískem a skvělými pod-
mínkami pro plavání a vodní sporty. Kolem pobřeží je 
celá řada ostrůvků, na kterých hnízdí mnoho druhů 
ptactva.

Doprava

Z letiště – mezinárodní letiště leží 6 km 
jihovýchodně od centra města. Po příletu 
do Wellingtonu máte několik možností, jak se dostat 
na místo ubytování. Metlink Bus Service jsou pravi-
delné městské autobusové linky. Můžete jet také taxi 
nebo si předem zajistit dopravu z letiště přes naši 
agenturu.

Městská – doprava po Wellingtonu je snadná a levná, 
můžete zde využít velmi kvalitní autobusové, trolejbu-
sové a trajektové sítě. Oblíbené jsou také četné cykli-
stické stezky podél oceánu.
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Wellington – New Zealand Language Centres

NEPřEHLéDNěTE
ideální místo pro kulturní vyžití 

Naše doporučení
Studujte angličtinu v hlavním městě Nového Zélandu, 
které se v roce 2011 umístilo na 4. místě v žebříčku 
TOP 10 měst průvodce Lonely Planet. Kaváren je 
zde na jednoho člověka více než v New Yorku, a po 
kulturní stránce si tu každý přijde opravdu na své. 
Ne nadarmo je toto město také hlavním kulturním 
centrem Nového Zélandu. Škola NZLC nabízí 
studentům speciální program CityLink, díky němuž si 
můžete svůj studijní pobyt rozdělit mezi dvě města – 
Wellington a Auckland. V obou školách vám budou 
rádi asistovat také při hledání práce nebo vás připraví 
na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny.

Lokalita
Škola sídlí v centru města v blízkosti všech hlavních 
kulturních atrakcí. Jedná se malou školu, ve které 
vládne domácí a přátelská atmosféra. Nedaleko je 
autobusové nádraží a také přístav, ze kterého vyráží 
pravidelné trajekty do Pictonu na Jižní ostrov a celá 
řada výletních lodí.

NZLC Language Centre byla založena v roce 1984 
a patří k jedněm z nejstarších a nejznámějších jazyko-
vých škol na Novém Zélandu. 

Program pro volný čas
Aktivity jsou studentům organizovány vždy na měsíc  
dopředu a zahrnují celou řadu možností, jak trávit 
volný čas ve Wellingtonu. V prvé řadě škola organi-
zuje poznávací exkurze po městě do muzeí a galerií. 

Dále si studenti mohou vybrat ze sportovních aktivit. 
K nejoblíbenějším sportům patří jízda na kajaku, ve 
které se závodí i v místním přístavu. Na programu 
jsou také víkendové výlety po okolí Wellingtonu, 
které zahrnují jak krásné dlouhé pláže, tak i netknuté 
chráněné rezervace plné vzácného ptactva.

Stojí za vidění...
  Te Papa Museum of New Zealand –  
muzeum, které využívá perfektně  
propracované interaktivní technologie

  Parlamentní komplex

  Kelburn – vrch, na který vede kabinová 
lanovka a je z něj krásný výhled na město 
a přístav

NÁŠ TIP  
CityLink – pokud vám vaše 

studium intenzivní angličtiny 

přesáhne délku 12 týdnů (min. 

4 týdny na jedné škole), škola 

vám nabídne letenku mezi 

městy Auckland a Wellington 
zdarma.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

7

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

General English 23 1–6 16 1+ 60 10–15

General English Part Time 15 1–6 16 1+ 60 10–15

English for Business Purposes 23 4–6 18 5 60 10–15

IELTS Preparation 23 4–6 18 5–30 60 10–15

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 23 4–6 18 10/12 60 10–15

TESOL 5–6 18 5 60 10–15

Au Pair Placement2) 3–6 18 4+ 60 10–15

Internship Arrangement and Job Placement 
Assistance2) 3–6 18 6+ - -

Farm Stay Arrangement2) 3–6 18 1–12 - - 

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P/PP

Alternativní ubytování na vyžádání

1) jídelní a nápojové prodejní automaty + kuchyňka s možností ohřát si jídlo; 2) pouze pro držitele Working Holiday víz
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Napier – informace o městě

Zeměpisné údaje

Populace 58 000

Oblast Severní ostrov

Časový posun o 10 hodin více (letní čas), 
o 12 hodin více (zimní čas)

Napier, přístavní město na Severním ostrově v Jestřábí 
zátoce (Hawke Bay), by se mohlo klidně jmenovat 
Sluneční město. Počet dnů plných slunce a teplého 
počasí je bezkonkurenčně nejvyšší na celém Novém Zé-
landu. Celé provincii Hawke’s Bay říkají Novozélanďané 
„ovocná slupka Nového Zélandu“, protože díky teplému 
počasí tu dozrává nejvíce ovoce z celé země, především 
kvalitní hroznové víno, ale i kiwi, broskve, nektarinky, 
třešně, jablka a další. Právě v této oblasti najdete sedm-
náct nejznámějších novozélandských vinic. Kvalita vína 
z této oblasti je známá dokonce i na světových trzích. 
Město leží 270 km severovýchodně od hlavního města 
Wellingtonu a přibližně stejně daleko je odtud i do 
Aucklandu.

Historie města

Původně maorská vesnice byla na počátku 19. století 
přebudována díky novým osadníkům na anglické město. 
Rozvíjelo se poměrně rychle, až do 3. 2. 1931, kdy se 
přesně v 10.47 začalo hroutit od základů kvůli mohut-
nému zemětřesení o síle 7,8 Richterovy stupnice. Tato 
přírodní katastrofa si vyžádala i lidské oběti a město 
zůstalo v troskách. Podobně byl postižen i sousední 
Hastings. Napier se však nevzdal, opět se zvedl z trosek 
a dnes je nejvýznamnějším městem regionu. 

Na troskách bylo vystavěno zcela nové město ve 
stylu art deco, který mu dává lázeňský nádech. 
Místo léčebných pramenů je možné ke koupelím 
využívat vlny oceánu. Město se rychle zapojilo i do 
kulturního a společenského života a dnes je jedním 
z nejnavštěvovanějších míst Nového Zélandu. 

Nenechte si ujít

Centrum města
Jedním z rysů secesního stylu art deco jsou fasády budov 
v pastelových barvách – modré, růžové a žluté, často 
s motivem vycházejícího slunce, tryskajících fontán, 
zrajícího vína a dalšími optimistickými tématy. Mnohé 
zajímavé budovy z tohoto období je možné si prohléd-
nout v rámci organizovaných exkurzí s průvodcem, 
které pořádá umělecká a turistická agentura Art Deco 
Trust. V létě probíhají každý den, v zimě pak podle počtu 
zájemců. Při prohlídce města nelze vynechat čtvercové 
náměstí s palmami a zvonkohrou. Zvonky hrají krásně, 
ale jen výjimečně. 

Obyvatelé Napieru jsou na svoje město pyšní a právem 
mohou být. Je krásné v každém ročním období. Typické 
jsou také dlouhé kolonády podél pobřeží s velkým 
množstvím kaváren, restaurací a barů. Dále zde 
najdete skvěle udržované zahradní parky a spoustu 
vyhlídkových míst s pohledem na otevřený oceán. 

Marineland
Podmořský svět lze pozorovat v proskleném akváriu. 
Z bezpečné pozice si například prohlédnete i žraloky, 
kteří jsou k vidění opravdu jen tady. Můžete si zde za-
plavat s delfíny nebo se podívat na lachtany a tučňáky. 

Hawkes Bay Museum
Najdete ho také v centru města. Vedle bohatých sbírek 
maorské kultury, zajímavé flóry a fauny tu nabízejí také 
expozici věnovanou obnově města. Při promítání doku-
mentu o „velkém zemětřesení“ se s vámi bude hýbat 
podlaha, nemusíte však utíkat, jde jen o navození té 
správné atmosféry. 

Tipy na výlety do okolí

Hastings
Nachází se necelých dvacet kilometrů jižně od Napieru. 
I toto město je celé jako nové, ale zemětřesení tu nebylo 
tak silné jako v Napieru. Za návštěvu určitě stojí Fanta-
syland – park na způsob Disneylandu. 

Gisborne
Město asi 30 km směrem na sever. Je prvním místem 
na světě, které vítá nový den. Dále na východ až k 180. 
poledníku už nenajdete žádnou osadu, jen širý oceán. 
Na kraji města, na vrchu Kaiti, stojí bronzová socha ka-
pitána Jamese Cooka. Připomíná 8. říjen 1769, kdy zde 
kapitán Cook jako první Evropan vkročil na pevninu. Za 
dalších pět měsíců novou zemi obeplul a zmapoval.

Cape Kidnappers
Největší přírodní ptačí rezervace terejů australských je 
vzdálená asi 30 kilometrů od Napieru. V oblasti mysu 
hnízdí asi 4 500 párů těchto nádherných ptáků, které je 
nejvhodnější pozorovat v průběhu léta. 

Národní park Tongariro
Tato oblast je plná kontrastů – horké prameny, ledovce, 
dýmající krátery, hustý les, pouštní oblast, horské louky 
a lávová pole. Některé krátery jsou stále aktivní, seis-
mologové nepřetržitě sledují situaci. Centrem jsou tři 
sopečné vrcholy: Mount Tongariro, Mount Ngauruhoe – 
posvátné místo novozélandských Maorů a Mount 
Ruaperhu, který je se svými 2 797 metry nejvyšší 
horou Severního ostrova. I přes jistá rizika patří park 
k nejnavštěvovanějším, je vyhledáván především tu-
risty, horolezci a v zimě lyžaři. Podstatnou část parku 
tvoří dar maorského náčelníka státu a tím byl tento kou-
zelný kout země zachráněn před civilizací. 

Taupo
Populární městečko na břehu stejnojmenného 
největšího jezera. Jezero vzniklo po obrovském 
sopečném výbuchu v dávné historii a rozkládá se na 
ploše více než šesti set čtverečních kilometrů. Jde 
o rybářský ráj pro lovce pstruhů a dalších ryb. Kromě 
tohoto sportu „tichých bláznů“ se zde daří také golfu; 
místní golfové hřiště Wairakei International patří 
mezi nejlepší na celém Novém Zélandu. Taupo je pro 
množství turistických atrakcí nazýváno hlavním městem 
dobrodružství na Severním ostrově.

Doprava

V Napieru je sice letiště, ale poměrně malé, 
a proto nevhodné pro přímé lety z Evropy či zámoří. 
Nejvýhodnější je proto zvolit letenku do Aucklandu či 
hlavního města Nového Zélandu, Wellingtonu, a odtud 
pokračovat do Napieru buď autobusem nebo místní 
leteckou linkou. 

Cape Kidnappers

Taupo
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Napier – New Horizon College of English

NEPřEHLéDNěTE
ideální místo pro aktivní sportovní vyžití 

Naše doporučení
Menší, velmi přátelská škola umístěná v krásném, 
slunečném regionu, který je proslulý dobrým jídlem 
a vínem, uvolněným životním stylem, vodními sporty 
a architekturou art deco. Díky ní je Napier populár ním 
rekreačním střediskem. 

Lokalita
Škola má sídlo v centru města, naproti veřejné 
knihovny se vstupem zdarma a v blízkém okruhu 
všech obchodů, kaváren, supermarketu, kina, pláže 
a městského zahradního parku. Oceán je odtud 
vzdálený pouze jeden blok.

Škola New Horizon College of English slaví tento rok 
své dvacáté narozeniny. Byla otevřena v roce 1988. 
Svou výhodnou lokalitou u pobřeží Tichého oceánu 
a příjemným, téměř lázeňským prostředím, město 
přitahuje zejména ty, kdo touží po idyle, klidu, krásné 
přírodě a pobytu stranou velkoměst. 

Přístup lektorů ke studentům je založen na 
moderních komunikačních metodách. Samozřej-
mostí je kvalifikovaný a zkušený personál školy, 
který má na prvním místě za úkol aktivně zapojovat 
studenty do výuky. Interaktivní přístup je hlavním 
prostředkem k vytváření stále příjemné a přátelské 
atmosféry ve škole. 

Program pro volný čas
Škola organizuje odpolední aktivity po vyučování 
téměř každý den v týdnu. Program je neustále 
obměňován a plánován vždy měsíc dopředu. Tak 
například mezi sportovní činnosti patří fotbal, 
golf, potápění, plavání, jízda na kajacích, raftech, 
windsurfing, volejbal, tenis, rugby. Z kulturního 
deníku vybíráme Honey factory, Sheepskin fac-
tory, Possum World museum, Aquarium (s delfíny), 
zábavní park, Garden tour, Winnery tour (často 
spojené i s oblíbenými ochutnávkami proslulého 
místního vína), návštěva Taupa (denní výlet)  
a mnoho dalších zajímavostí. K utužování třídních 
kolektivů patří také oslavy narozenin studentů.

Doprava
Rádi vám zajistíme leteckou dopravu do Aucklandu 
nebo Wellingtonu a pak místní přelet do Napieru.  
V případě vašeho zájmu vám pomůžeme zajistit au-
tobusovou dopravu z Aucklandu nebo Wellingtonu.

Stojí za vidění...
  Ocean Spa – leží přímo u pláže a jsou  
populární v létě i v zimě

  Opossum World – obchůdek věnovaný nej-
většímu škůdci novozélandské fauny a flóry

  Art Deco Festival – každý třetí víkend  
v únoru je pořádán festival, který vás vrátí  
do 30. let 20 století

NÁŠ TIP  Nádherná lokalita –  
vinařský kraj.

Škola na pobřeží Tichého  
oceánu.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
wi-fi/internet

společenská 
místnost

občerstvení1) zahrada
bezbariérový 

přístup

11

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

COMBO course 1–6 18 4+ 60 8–12

Intensive English 25 1–6 18 2+ 60 8–12

General English 15 1–6 18 2+ 60 8–12

General English 102) 1–6 18 2+ 60 8–12

Cambridge Exam Preparation FCE/CAE 25 4–6 18 9, 12 60 8–12

TOEIC/IELTS Preparation 25 4–6 18 2+ 60 8–12

40+ 1–6 40 4 60 8–12

English and Golf 3–6 18 2+ 60 8–12

English & Wine Appreciation 3–6 18 2+ 60 8–12

Working Holiday Support program3) 3–6 18 4+ 60 8–12

nástupní termíny: viz ceník (samostatná příloha katalogu)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet 1/1 1/2 2/2 strava
vlastní 

koupelna

Hostitelská rodina celoročně ne–so 18 P

1) Studentská kuchyně – možnost ohřát si vlastní jídlo; 2) General English 10 – odpolední výuka; 3) pouze pro držitele Working Holiday víz

Vy
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 v
iz

 p
ře

dn
í k

lo
pa

 k
at

al
og

u.
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CESTUJTE

S NÁMI

ZA ZÁŽITKY

Největší a nejlevnější prodejce letenek

Rezervujte online na www.studentagency.cz

Letenky do celého světa pro jednotlivce i skupiny.

Letenky „low cost“ dopravců online.

K letence dárek – jazykový nebo cestovní průvodce.

Ubytování, pronájem aut, cestovní pojištění, vízový servis, 

cestovatelské balíčky na míru, cesty kolem světa.

Luxusní autobusové linky STUDENT AGENCY express

Online rezervace www.studentagency.cz

Nejluxusnější autobusová fl otila v Evropě.

Vnitrostátní a mezinárodní spoje.

Zdarma teplé nápoje, denní tisk, časopisy nebo wi-fi .

O třídu lepší vlaky RegioJet

Jízdenky rezervujte online na www.regiojet.cz

Luxusní vlaky na lince Praha–Havířov–Žilina.

Zdarma italská káva, balená voda, denní tisk, časopisy nebo wi-fi .

Exkluzivní občerstvení za velice nízké ceny.

Výhodné ceny jízdenek.

Eurovíkendy

Navštivte nás na www.eurovikendy.cz

Populární víkendové pobyty v evropských destinacích.

Dovolená

Najděte si vaši dovolenou na www.dovolena.cz

Nejširší nabídka zájezdů do celého světa na jednom místě.

Zájezdy stovek pojištěných českých a německých CK.

Zájezdy pro rodiny, exotická dovolená, lyžařské zájezdy.

Garance nejnižší ceny!

evropA, usA, Nový zélANd, kANAdA

prACovNí &  Au pAir
pobyty

800 100 300 / prace@studentagency.cz / www.pracovnipobyty.cz
facebook: Pracovní a au pair pobyty

odbor N é  stáŽe 
GAst ro N oMie A HotelNiCtví 
FArMy
keMpy
péC e  o  deti 
lyŽArs k á A rekreACNí strediskA 
uby t ováNí A AsisteNCNí sluŽby
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Brno
Centrála pro ČR a SR sídlí v samém centru 
města Brna. 
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno 
infolinka 800 100 300, info@studentagency.cz 
www.studentagency.cz
Vlakem z vlakového nádr. po ul. Masarykova na nám. Svobody.
Autobusem ÚAN Zvo nařka se nachází pět minut chůze od hl. vla
kového nádraží. Projdete okolo OD TESCO. Dále po ulici Masarykova 
až na náměstí Svobody.
Autem jeďte smě rem na centrum. Zaparkujte u hotelu GRAND, 
v centru Špalíček nebo u hotelu International. Odtud je to už kou sek 
na náměstí Svobody. 

Praha
Po bočky v Praze sí dlí v horní části ulice Ječná, kterávede mezi nám. I. P. Pa vlova a Kar lo vým ná měs tím. 
infolinka 800 600 600, praha@studentagency.cz, www.studentagency.cz
1. pobočka: Ječná 39, 120 00 Praha 2, tel. 224 999 666, fax 224 999 690
2. pobočka: LETENKY – Ječná 37, 120 00 Praha 2, tel. 224 999 666, fax 224 999 660
Metrem, vlakem, autobusem jeďte me trem do sta nice I. P. Pavlova. Vy jdete z me tra a od tud je to už pár kroků ke STUDENT AGENCY.
Autem jeďte na ulici Ječnou, která je jed no směrná ve směru od Kar lova ná městí na nám. I. P. Pa vlova.

Plzeň
Pobočka sídlí v centru města.
nám. Republiky 9, 301 00 Plzeň, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
plzen@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem z hlavního vlakového nádraží pojedete tramvají č. 2 (směr Skvrňany) nebo č. 1 (směr Bolevec) a vystoupíte na druhé zastávce – Pražská. 
Půjdete směrem k nám. Republiky, na rohu ulice zabočíte doleva. Naše pobočka je odtud asi 50 kroků.
Autobusem z Centrál. autobusového nádr. pojedete tramvají č. 2 (směr Světovar) a na třetí zastávce vystoupíte (nám. Republiky). Náměstí pře
jdete směrem ke kostelu a přímo proti zadní části kostela se nachází naše pobočka.
Autem můžete dojet přímo na náměstí Republiky a zde nebo v přilehlých ulicích zaparkovat.

Ostrava
Pobočka sídlí v centru města. 
Nádražní 1, 702 00 Ostrava, tel. 595 155 555, fax 595 155 550 
ostrava@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem a autobusem tramvají do centra (zastávka Elektra). Odtud pak cca 200 m směrem ke světelné křižovatce Nádražní – nám. 28. října. 
Ostravská pobočka je hned naproti bývalému hotelu Palace.
Autem přijedete do centra, parkoviště je u ulice Poděbradova, odtud pak pěšky kolem Domu umění na ulici Nádražní.

České Budějovice
Pobočka sídlí na hlavní pěší zóně na Lannově třídě.
Lannova 27, 370 01 Č. Budějovice, tel. 386 111 000, fax 386 111 001 
cb@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem u vlakového nádraží přejdete ulici, přijdete na Lannovu tř., naši pobočku najdete po pravé straně po 5 min. chůze.
Autobusem před nádražím přejdete silnici na ul. Dvořákovou, pak na Lannovu tř., odbočíte doleva a naše pobočka je napravo po 3 min. chůze.
Autem přijedete do centra, parkovat lze v Jeronýmově ul. ve směru od ul. 
Žižkova na placeném parkovišti. Pobočka je přímo naproti parkovišti.

Liberec
Pobočka sídlí v centru města. 
Pražská 31, 460 01 Liberec, tel. 485 388 888, fax 485 388 800 
liberec@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem, autobusem pěšky 10–15 min. po ulici 1. máje z kopce podél kolejí směrem k obchodnímu domu Forum, dojde se přímo na Soukenné nám., 
zde už je viditelná budova Bati (cca 20 m od budovy Baťa).
Autem přijedete do centra, nejvýhodnější parkování u obchodního domu Forum (3 minuty chůze od pobočky), nelze parkovat přímo u pobočky.

Hradec Králové
Pobočka sídlí v cen tru města.
Čelakovského 11, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 000 495, fax 495 000 496 
hk@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem, autobusem z hl. vla k. ná draží (u au to bu so vého ná draží) po je dete tro lej busy č. 3, 7 na zas távku „Cent rál“ (pěšky cca 10 mi nut). 
Pobočka se nachází na pěší zóně v ul. Čelakovského.
Autem smě r na cen trum, par ko vání na Ma sa ry kově ná m. nebo v uli cích.

Zlín
Pobočka sídlí v centru města v blízkosti nám. Míru.
Štefánikova 2464, 760 01 Zlín, tel. 577 005 770, fax 577 005 775 
zlin@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem, autobusem z hl. vlak. nádraží přes autobus. nádraží na ul. Gahurovu, přes tř. T. Bati na světelnou křižovatku doleva na ul. Štefánikovu.
Autem přijeďte do centra, parkování před naší pobočkou na ul. Štefánikova nebo na ul. Sadová o ulici níže.

Olomouc
Pobočka sídlí v centru města.
Riegrova 28, 779 00 Olomouc, tel. 585 208 030, fax 585 208 031 
olomouc@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem tramvají č. 4, 5, 6, nebo 7 pojedete na zastávku nám. Hrdinů. Pobočka sídlí vedle Reiffeisen banky.
Autobusem z autobus. nádraží tramvají č. 4. 
Autem v centru města jsou pouze placená parkoviště. Nejbližší parkoviště je u České spořitelny na tř. Svobody. Z parkoviště doprava a asi 
po 150 m opět doprava.

Karlovy Vary
Pobočka sídlí v centru naproti ČSOB.
T. G. Masaryka 58/34, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 176 333, fax 353 176 330 
karlovyvary@studentagency.cz, www.studentagency.cz
Vlakem z dolního nádraží se dáte směrem vlevo do centra, projdete kolem Becherovky a dostanete se na ulici T. G. Masaryka.
Autobusem cesta stejná jako vlakem.
Autem přijeďte do centra. Zaparkovat můžete u Becherovky.

SR Bratislava 
Pobočka sídli v centre mesta.
Obchodná 48, 811 06 Bratislava, tel. 0220 50 20 50, fax 0220 50 22 65, infolinka 0800 121 121
bratislava@studentagency.sk, www.studentagency.sk
Vlakom odveziete sa električkou č. 13, priamo z Hlavnej železničnej stanice a vystúpite na zastávke Vysoká.
Trolejbusom na zastávke MHD AS Nivy nastúpite na trolejbusy č. 206 alebo č. 208 (smer Špitálska ul.) a vystúpite na zastávke Kollárovo nám. 
Z tejto zastávky zídete na Obchodnú ulicu, smerujte k električkovej trati, popri nej doprava.
Autom môžete zaparkovať v budove Tatracentra aj na Kollárovom námestí. Žiadne z týchto parkovísk od nás nie je vzdialené viac ako 5 min. chôdze.

SR Banská Bystrica 
Pobočka sídli v centre mesta na ul. Horná. 
Horná 21, 974 01 B. Bystrica, tel. 048415 28 80, fax 048415 28 81 
bystrica@studentagency.sk, www.studentagency.sk
Vlakom, autobusom pred hl. vlakovou stanicou, ktorá súsedí s autobusovou stanicou, sa nachádzajú konečné zastávky autobusov. Môžete nastúpiť 
na ktorýkoľvek z nich a vystúpite na 4. zastávke (cca 8 minút). Vydáte sa smerom do centra mesta, na Hornú ulicu smerom ku bývalému kinu Hviezda.
Autom môžete zaparkovať na parkovisku v areáli pamätníka SNP alebo pri bývalém kine Hviezda.

SR Košice 
Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety blízko centra. 
Mlynská 11, 040 01 Košice,tel. 055729 40 24, fax 055729 40 25 
kosice@studentagency.sk, www.studentagency.sk
Vlakom, autobusom z hlavnej vlakovej a autobusovej stanice prejdete cez staničný park smerom do centra. Prejdete cez most
a pokračujete priamo po Mlynskej ulici.
Autom môžete zaparkovať priamo v Auparku alebo na parkovisku v blízkosti hotela Bristol.
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   Školní zájezdy
Zájezdy s výukou nebo poznávací zájezdy na 
míru pro školní kolektivy do Velké Británie, 
Irska, Francie, Německa, Rakouska, Španělska 
nebo na Maltu. 
Krátkodobé poznávací zájezdy do Osvětimi, 
Drážďan nebo Vídně. 

www.facebook.com/SkolniZajezdy

Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky.

 Navštivte nás na Facebooku

  High School 
(studium v zahraničí)
Co všechno se skrývá za studiem na střední 
škole v zahraničí? Dlouhodobé studium v cizo
jazyčném prostředí, kvalitní vzdělání, kulturně
výměnný program, výborné zvládnutí cizí řeči, 
samostatnost, vyspělost, zkušenosti, před
poklad budoucího úspěchu, spousta zážitků 
a zábavy, přátelé na celý život, cestování.

www.facebook.com/
HighSchoolStudiumVZahranici

  Jazykové pobyty v zahraničí
Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější způsob, 
jak se naučit cizí jazyk. STUDENT AGENCY vám 
nabízí studium 10 jazyků ve 30 zemích světa.

 jazykové pobyty pro děti a mládež
 jazykové pobyty pro dospělé
 jazykové pobyty na míru
  studium s možností práce v Austrálii  
a Novém Zélandu

 studium na střední a vysoké škole v zahraničí

www.facebook.com/JazykovePobytyVZahranici

Všeobecné smluvní podmínky
společnosti STUDENT AGENCY, s. r. o. 
1. Společná ustanovení
1.1. Společnost STUDENT AGENCY, s. r. o., IČO: 253 17 075, sídlem 
v Brně, nám. Svobody 86/17, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejst
říku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 24882 („SA“) 
vydává ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“) tyto Všeobecné obchodní 
podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vzta
zích vznikajících při poskytování služeb SA třetím fyzickým nebo právnic
kým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi 
SA a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení 
ve smlouvě mají přednost před VOP. Změny jakékoli písemně sjednané 
smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou. Klient provedením 
rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy s SA souhlasí s tím, aby se 
práva a povinnosti klienta a SA řídily VOP platnými k příslušnému datu 
rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Platné znění VOP je uveřejně
no na www.studentagency.cz, www.kralovna.cz, www.letenky.cz, www.
studentagency.sk, a dalších webových stránkách provozovaných SA, 
a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně SA. 
1.2. Právní vztahy mezi SA a klienty se řídí právem České republiky 
(„ČR“). 
1.3. Veškeré případné spory mezi SA a klienty budou řešeny obecnými 
soudy ČR. 
1.4. Komunikace mezi SA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není
li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s:
a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě, 
pokud písemně nesdělí SA jinou adresu pro účely doručování,
b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti kli
entem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět SA; účinek doručení nastává 
okamžikem vrácení nedoručené zásilky do SA,
c) doručováním na emailovou adresu klienta uvedenou v objednávce 
s účinky písemné zásilky, a d) tím, že kontaktní adresou SA je výlučně 
sídlo SA. 
1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, 
zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších 
podmínek významných pro služby poptávané u SA. SA neodpovídá za pří
padnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých kli
entem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specific
ké požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. 
Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy 
není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí, 
že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny 
dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby. 
1.6. SA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje 
nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. O odmítnutí objed
návky podle předchozí věty není SA povinna klienta informovat. SA je 
dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá 
neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu 
nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá 
podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně 
SA pod vlivem omamných látek. 
1.7. V případě vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých ze strany 
SA klientovi je klient oprávněn uplatnit reklamaci takové vady u SA, a to 
písemně bez zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí, 
pokud lze vadu ihned odstranit, nebo nejpozději do 14 dnů od vzniku vady 
nebo do 7 dnů od okamžiku, kdy klient vadu mohl či měl zjistit, podle 
toho, co nastane později. SA je povinna reklamaci vyřídit v souladu s pří
slušnými právními předpisy. SA neodpovídá za vadné poskytnutí služby či 
její neposkytnutí z důvodů vyšší moci. 
1.8. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od SA nebo 
prostřednictvím SA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné 
smlouvě či potvrzení objednávky, a neníli taková lhůta stanovena, nej
později do 14 dnů od uzavření smlouvy s SA. Cena služeb je uhrazena 
v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků 
na bankovní účet SA nebo v den složení ceny služeb v hotovosti na 
pokladně SA, pokud se tak stane do 17 hod. Platby připsané na účet SA 
nebo složené na pokladně SA po 17 hod jsou považovány za uhrazené 
v následující pracovní den. V případě přepočtu na cizí měnu je přepočet 
proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ České spořitelny, a.s. 
ke dni vystavení zálohové faktury. 
1.9. Část ceny vybraných služeb lze uhradit také v poukázkách. Typy 
akceptovaných poukázek a výčet služeb, na které lze tyto poukázky 
uplatnit, stejně jako výše částky, kterou lze poukázkami uhradit a další 
podmínky jejich použití, jsou uveřejněny na www.studentagency.cz, 
www.dovolena.cz a na dalších webových stránkách provozovaných SA. 
Poukázky lze uplatnit pouze v jejich plné výši, SA na ně nevrací. Poukázky 

nelze směnit za hotovost a to ani v případě storna nebo nepotvrzení 
služby ze strany pořadatele zprostředkovávané služby. SA si vyhrazuje 
právo při akceptaci poukázek účtovat manipulační poplatek nebo těmto 
klientům neposkytnout bonus. 
1.10. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb 
objednaných od nebo prostřednictvím SA, je klient povinen uhradit vedle 
ceny objednané služby rovněž zákonné úroky z prodlení a storno poplatky 
či smluvní pokutu sjednané pro danou službu. SA je oprávněna svoji 
pohledávku na úhradu zákonných úroků z prodlení, storno poplatků či 
smluvní pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta za SA. 
1.11. Klient bere na vědomí, že veškeré telefonické hovory mezi klientem 
a SA mohou být monitorovány a že SA provádí měření návštěvnosti svých 
webových stránek. 
1.12. Klient uděluje souhlas SA, včetně společností náležejících do sku
piny SA, ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím 
poskytnutých SA (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě, 
že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy 
potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn 
k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďo
vání, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje 
pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní 
souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. 
Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje 
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
1.13. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci 
o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci 
bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt 
údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osob
ních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osob
ního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce 
o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
Nevyhovíli správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se 
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
1.14. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem 
zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb 
nabízených SA a společnostmi náležejícími do skupiny SA subjektu údajů. 
Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány 
též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím 
elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo 
a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchod
ní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí 
s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. 
Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, 
a to pro vnitřní potřebu správce. 
1.15. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v sou
ladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo 
jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se 
správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních 
údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 
1.16. Tyto VOP se nevztahují na: 
i. práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytová
ní zájezdu dle cestovní smlouvy uzavřené prostřednictvím SA. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu.
ii. vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojiště
ní prostřednictvím SA. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou 
včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet 
přímo na pojišťovnu. 
iii. práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování 
letecké přepravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klien
ta zprostředkuje SA, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejí
cích s Leteckou přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného 
dopravce.
iV. práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a souvi
sejících služeb, které pro klienta zprostředkuje SA. Uvedené vztahy se řídí 
podmínkami daného poskytovatele. 
1.17. SA se rozumí SA a společnosti ze skupiny SA, neníli výslovně uvede
no jinak a dovolujeli to význam příslušného ustanovení.
...
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6. Podmínky pro zprostředkování studijních pobytů v zahraničí
6.1. SA nabízí klientům možnost zprostředkování studijního pobytu v zahrani
čí („pobyt“) jménem a na účet klienta na základě smlouvy o zprostředkování. 
6.2. Klient bere na vědomí, že SA není organizátorem pobytu a z tohoto 
důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění pobytu ani za způso
bení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta 
v souvislosti s pobytem. 
6.3. Klient bere na vědomí, že:
a) ubytováním v hostitelské rodině se rozumí ubytování v soukromí, přičemž 
hostitelskou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba.
b) ceny pobytů uvedené v cenících SA mají pouze informativ ní charakter 
a nejsou závazné. Závazná cena pobytu bude uvedena ve smlouvě o zpro
středkování, a to včetně příslušné DPH a ve měně, která odpovídá státu, 
ve kterém se má pobyt uskutečnit, spolu s přepočtem na české koruny dle 
aktuálního směnného kurzu.
c) SA má právo zvýšit cenu pobytu i po uzavření smlouvy o zprostředkování 
v  případě, že cenu zvýší organizátor pobytu. V takovém případě má klient 
právo na potvrzení organizátora pobytu o takovém navýšení.
d) SA má právo zvýšit cenu za dopravu na místo pobytu, jestliže po uzavření 
smlouvy zvolený dopravce zvýší cenu, např. z důvodu sezónních výkyvů 
v cenách letenek. Rovněž tak může dojít ke změnám termínů odjezdu a pří
jezdu. SA je povinna o této skutečnosti klienta neprodleně informovat.
e) klient nemá právo na poskytnutí slevy z ceny pobytu za dny, kdy výuka 
neprobíhá z důvodu státních nebo místních svátků.
f) v případě, že klient bude vyhoštěn ze země studijního pobytu, bude mu 
udělen zákaz v této zemi pobývat či bude vyloučen z příslušného studijního 
programu, nemá nárok na vrácení ceny pobytu ani její části.
g) v případě pochybností se má za to, že daný pobyt a doplňkové služby odpo
vídají standardním podmínkám organizátora studijního programu a poskyto
vatelů příslušných služeb.
h) fotografie použité v propagačních materiálech SA mají pouze ilustrativní 
charakter. 
6.4. Smlouva o zprostředkování mezi SA a klientem je uzavírána písemně 
nebo konkludentně uhrazením ceny pobytu nebo zálohy vyčíslené v záloho
vé faktuře klientem. V případě takového konkludentního uzavření smlouvy 
o zprostředkování je klient povinen doručit SA bez zbytečného odkladu klien
tem podepsané písemné vyhotovení smlouvy o zprostředkování. Pokud tak 
klient neučiní do 14 dnů od konkludentního uzavření smlouvy o zprostřed
kování, je SA oprávněna od smlouvy o zprostředkování odstoupit a z přijaté 
platby si ponechat 15 %, maximálně však 1 000 Kč, jako paušální náhradu 
vzniklých nákladů. 
6.5. Uzavřením smlouvy o zprostředkování se SA zavazuje pro klienta zpro
středkovat pobyt specifikovaný ve smlouvě o zprostředkování a klient se 
zavazuje SA uhradit odměnu za zprostředkování a cenu pobytu, popř. cenu 
klientem požadovaných doplňkových služeb. 
6.6. Uzavřením smlouvy o zprostředkování klient potvrzuje, že se seznámil se 
všemi informacemi týkajícími se pobytu, které mu byly poskytnuty ze strany 
SA nebo které jsou dostupné na webových stránkách SA.
6.7. Klient je povinen uhradit cenu pobytu a odměnu SA ve lhůtách a výši sta
novené ve smlouvě o zprostředkování, a to na základě faktury vystavené SA.
6.8. V případě, že se kurz české koruny vůči měně, ve které je stanovena 
cena pobytu, ke dni úhrady faktury zvýší o více než 5 % oproti dni vystavení 
zálohové faktury, je klient povinen SA doplatit vzniklý kurzový rozdíl v celé 
výši. V případě, že tak klient neučiní do pěti dnů, je SA oprávněna od smlouvy 
o zprostředkování odstoupit a klient je povinen uhradit storno poplatky 
pobytu dle těchto VOP.
6.9. V případě, že se kurz české koruny vůči cizí měně, ve které je stanovena 
cena pobytu, ke dni úhrady faktury sníží o více než 5 % oproti dni vystavení 
zálohové faktury, má klient právo na vrácení vzniklého kurzového rozdílu 
od SA.
6.10. SA je oprávněna stanovit splatnost tak, aby byla celková cena a odmě
na uhrazena před nástupem na pobyt. Jestliže je doba splatnosti kratší než 
tři dny, je SA povinna na to klienta upozornit.
6.11. Klient má možnost zvolit úhradu ceny pobytu ve dvou splátkách, a to 
25 % ceny splatné do 14 dnů od vystavení faktury a zbylých 75 % ceny nej
později šest týdnů před plánovaným nástupem na pobyt.
6.12. V případě, že se pobyt uskuteční v hlavní sezóně, tj. v termínu od polo
viny května do konce srpna daného roku, má odběratel, který uhradí celou 
cenu pobytu nejpozději do 28. 2. téhož roku, nárok na slevu 500 Kč (příp. 
ekvivalent v cizí měně). To neplatí v případě programu studium na střední 
škole a univerzitě v zahraničí, studijních pobytů v Austrálii a na Novém 
Zélandu a školních zájezdů.
6.13. SA je povinna rezervovat pro klienta vybraný pobyt do sedmi pracov
ních dnů od uhrazení ceny pobytu nebo zálohy, a odměny. Jestliže je doba od 
uzavření smlouvy o zprostředkování a nástupem na pobyt kratší než 10 dnů, 
je SA povinna tuto rezervaci provést bez zbytečného odkladu.
6.14. SA informuje klienta:
a) na žádost klienta o průběhu zprostředkování pobytu, vždy ve lhůtě potřeb
né pro zjištění požadovaných informací.

b) v případě potvrzení rezervace pobytu organizátorem takového pobytu bez 
zbytečného odkladu, a
c) v případě nepotvrzení rezervace pobytu organizátorem takového pobytu 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však sedm dní před plánovaným nástu
pem na pobyt. V takovém případě SA nabídne klientovi alternativní termín 
či pobyt jako takový. Pokud klient s navrhovanou alternativou nesouhlasí, 
má právo odstoupit od smlouvy o zprostředkování. SA je pak povinna vrátit 
klientovi již uhrazenou část ceny pobytu.
6.15. V případě potvrzení rezervace organizátorem pobytu je SA povinna 
doručit klientovi dokumenty potřebné pro nástup na pobyt před tímto plá
novaným nástupem.
6.16. Klient je povinen zejména:
a)v dostatečném časovém předstihu před plánovaným nástupem na pobyt 
zkontrolovat platnost cestovního dokladu a ověřit podmínky vstupu do všech 
cílových a tranzitních destinací, zejména vstupní formality a vízové požadav
ky. Klient bere na vědomí, že SA ani organizátor pobytu nenesou odpověd
nost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta do 
země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do 
takové destinace.
b) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza.
c) zajistit, aby splňoval zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či 
pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích,
d )řídit se pokyny organizátora pobytu,
e) v průběhu pobytu se chovat tak, aby neporušoval obecně závazné právní 
předpisy dané země, pravidla studijního programu stanovená organizátorem, 
nezasahoval neoprávněně nebo nedůvodně do práv ostatních účastníků 
pobytu, a aby nepoškozoval dobré jméno SA.
6.17. Klient bere na vědomí, že v případě, že se jím vybraný konkrétní pobyt 
nenaplní, může mu organizátor pobytu změnit typ pobytu na adekvátní 
náhradu. Pokud je klientovi poskytnuta adekvátní náhrada pobytu, nemá 
nárok na odstoupení od smlouvy o zprostředkování, vrácení ceny pobytu 
ani její části.
6.18. Klient má právo požadovat změnu podmínek pobytu. Jeli požadovaná 
změna možná, má SA nárok na náhradu veškerých nákladů, které vynaloží 
na zajištění takové změny.
6.19. Klient má právo objednaný pobyt zrušit, a to doporučeně zaslaným 
oznámením. V takovém případě je klient povinen SA uhradit následující 
storno poplatky:
a) Zrušíli klient pobyt více než 30 dní před plánovaným nástupem na pobyt, 
je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 20 % celkové ceny pobytu a až 
do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
b) Zrušíli klient pobyt více v období 30–5 dní před plánovaným nástupem 
na pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 50 % celkové ceny 
pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
c) Zrušíli klient pobyt méně než 4 dny před plánovaným nástupem na pobyt, 
popř. po nástupu na pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 
100 % celkové ceny pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
Při stanovení výše storno poplatků se vychází z ceny včetně DPH.
6.20. Klient je povinen uhradit storno poplatek v příslušné výši i v případě, 
že na pobyt nenastoupí z důvodů na jeho straně nebo z důvodu uvedení 
nesprávných údajů poskytnutých pro účely zprostředkování pobytu SA.
6.21. Jeli podmínkou pro účast klienta na pobytu získání víza a klient je 
neobdrží nejméně 14 dní před plánovaným nástupem na pobyt, smlouva 
o zprostředkování pozbývá platnosti a SA má nárok na storno poplatek až do 
výše 4 500 Kč a až 100 % ceny doplňkových služeb. Pokud vízum vyřizovala 
SA, je klient povinen uhradit SA všechny náklady vynaložené v souvislosti 
s vyřizováním víza pro klienta.
6.22. Pobyt se považuje za zrušený dnem, kdy je SA doručeno písemné 
oznámení klienta o zrušení pobytu. Smlouva o zprostředkování k tomuto 
dni zaniká.
6.23. Právo SA na úhradu storno poplatku vzniká ke dni zániku smlouvy 
o zprostředkování nebo k plánovanému dni nástupu na pobyt, podle toho, co 
nastane dříve. Výši storno poplatku včetně částky, kterou si ponechává z již 
uhrazené ceny, se SA zavazuje klientovi písemně oznámit. Storno poplatek je 
splatný do tří dnů od písemného oznámení SA klientovi.
6.24. SA je povinna být klientovi, resp. účastníkovi pobytu, k dispozici na 
telefonu v rámci standardní pracovní doby SA pro řešení problémů, které 
v průběhu studijního pobytu nastanou.
6.25. V případě zjištění vad pobytu oproti smlouvě nebo těmto VOP má 
klient právo uplatnit reklamaci pobytu u organizátora pobytu přímo nebo 
prostřednictvím SA, a to v průběhu pobytu. Klient má právo na sjednání 
nápravy, a pokud to není možné, na přiměřenou slevu z ceny pobytu. Výši 
slevy stanoví SA ve spolupráci s organizátorem pobytu. Pokud klient rekla
maci neuplatní v průběhu pobytu, má se za to, že pobyt nevykazoval žádné 
vady. Klient bere na vědomí, že po skončení pobytu jsou jakékoli výhrady 
klienta k pobytu nebo doplňkovým službám bezpředmětné. Reklamaci 
týkající se dopravy při zpáteční cestě po skončení pobytu může klient uplat
nit do tří dnů po svém návratu.

NAVÍC KOMPLETNÍ SERVIS
  ubytování
  víza
  pronájem aut
  cestovní pojištění
  pojištění stornovacích 

   poplatků

www.studentagency.cz
infolinka 800 100 300
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Studium na střední škole
a univerzitě v zahraničí
věk: 15–18,5; 17+ let
Studium na státních nebo soukromých  
středních školách v USA, Kanadě, Velké  
Británii, Irsku, Austrálii, Francii, Německu, 
Rakousku, Belgii, Itálii nebo Španělsku. 
Pomaturitní studium v USA, Velké Británii, 
Dánsku, Austrálii, Kanadě, Španělsku. 

Jazykové pobyty pro děti a mládež
věk: 5–20 let
Skvělé zahraniční prázdniny spolu se studenty 
z celého světa pod vedením kvalifikovaných 
lektorů – angličtina, němčina, francouzština, 
španělština a italština. Skupinově organizo- 
vané pobyty s českým delegátem nebo 
individuální pobyty.

Jazykové pobyty pro dospělé
věk: od 16 let
Jazykové pobyty pro dospělé a profesionály 
v průběhu celého roku. Vhodné pro začátečníky  
i pokročilé. Délka pobytu již od jednoho týdne.  
Kurzy obecného jazyka nebo kurzy se speciali- 
zací – angličtina, němčina, francouzština, 
španělština, italština, portugalština, ruština, 
čínština, japonština a arabština. 

Au pair pobyty
věk: 18–30 let
Au pair pobyty v Evropě a USA již od tří měsíců – 
péče o děti, studium cizích jazyků, cestování 
a poznávání nové kultury, nových přátel ze 
všech koutů světa, život v hostitelské rodině. 
Kombinace au pair pobytu a studia v Irsku. 

Infolinka STUDENT AGENCY   
volejte zdarma 800 100 300 (ČR)
www.studentagency.cz  
info@studentagency.cz

 JazykovePobytyVZahranici

infolinka STudenT Agency  
volajte zadarmo 0800 121 121 (SR)
www.studentagency.sk  
info@studentagency.sk

Cestujte za vzděláním

STudenT Agency, s. r. o.,  
Brno, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00, tel. 5 42 42 42 42, fax 539 000 540

Pobočky v České a Slovenské republice:
Praha, Ječná 39a, 120 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 690,  
LETENKY – Ječná 37, 120 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 660 
Praha–Ruzyně, zastoupení na letišti, Terminál 1, tel. 222 111 909
Ostrava, Nádražní 1, 702 00, tel. 595 155 555, fax 595 155 550
Plzeň, nám. Republiky 9, 301 00, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
České Budějovice, Lannova 27, 370 01, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
Liberec, Pražská 31/19, 460 01, tel. 485 388 888, fax 485 388 800
Hradec Králové, Čelakovského 11/623, 500 02, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
Zlín, Štefánikova 2464, 760 01, tel. 577 00 577 0, fax 577 00 577 5
Olomouc, Riegrova 28, 779 00, tel. 585 208 030, fax 585 208 031
Karlovy Vary, T. G. Masaryka 58/34, 360 01, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
Bratislava, Obchodná 48, 811 06, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 220 50 22 65
Košice, Mlynská 11, 040 01, tel. +421 55 729 40 24, fax +421 55 729 40 25
Banská Bystrica, Horná 21, 974 01, tel. +421 48 415 28 80, fax +421 48 415 28 81 

Autobusová doprava  
Luxusní žluté autobusové linky do 
14 evropských zemí za super ceny.

Vlaková doprava  
O třídu lepší vlaková doprava na trase  
Praha–Ostrava–Žilina.

Dovolena.cz  
Největší nabídka zájezdů od českých a němec- 
kých CK. Vysoká kvalita zájezdů za super ceny.

Letenky ... pro každého ... v každém věku 
od největšího prodejce letenek v ČR 
online letenky za zvýhodněné ceny | rezervace hotelů 
| pronájem aut | eurovíkendy | cestovní pojištění |  
vízový servis | charterové lety | k letence dárek

Pracovní programy v zahraničí
věk: od 18 let
USA – Work and Travel, Stáž, Camp. 
Evropa – práce v hotelnictví, gastronomii, 
na farmách, studijně-pracovní programy, 
dlouhodobé ubytování a asistenční služby.  
Nový Zéland, Kanada – Working Holiday 
program. Krátkodobé pobyty již od 2 měsíců.

Studium na střední škole a univerzitě 

v zahraničí věk: 15–18,5 let | 17+

Studium na státních nebo soukromých 
středních školách v USA, Kanadě, Velké Británii, 
Irsku, Austrálii, Francii, Německu, Rakousku, 
Jihoafrické republice, Belgii, Itálii nebo 
Španělsku. Pomaturitní studium v USA, Velké 
Británii, Dánsku, Austrálii, Kanadě, Španělsku. 

Jazykové pobyty pro děti a mládež
věk: 6–21 let

Skvělé zahraniční prázdniny spolu se studenty 
z celého světa pod vedením kvalifikovaných 
lektorů – angličtina, němčina, francouzština, 
španělština a italština. Skupinové pobyty 
s českým průvodcem nebo individuální pobyty. 

Studium v Austrálii a na Novém 
Zélandu s možností práce 
studium od 16 let; práce od 18 let

Jazykové a odborné kurzy v Austrálii jsou ideální 
pro ty, kdo chtějí dlouhodobé studium spojit 
s možností přivydělat si na život v cizí zemi. Život 
u protinožců a studium angličtiny můžete zkusit 
také na Novém Zélandu a spojit pobyt s prací 
na farmě, stáží ve firmě nebo pobytem au pair.

Pracovní programy v zahraničí
věk: od 18 let

USA – Work and Travel, Stáž, Farmy, Camp.
Evropa – práce v hotelnictví, gastronomii, na 
farmách, studijně-pracovní programy; dlouhodobé 
ubytování a asistenční služby. Krátkodobé pobyty 
již od dvou měsíců.
Nový Zéland – Working Holiday program.

Jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé 
věk: od 18 let

Jazykové kurzy pro dospělé s individuálním 
přístupem. Délka pobytu už od jednoho týdne, 
kurzy pro klienty všech jazykových pokročilostí. 
Kurzy obecné i specializované, kurzy šité na míru. 
Nástupní termíny během celého roku.

Studium
na střední škole  
a univerzitě v zahraničí 
2011–2012

Infolinka STUDENT AGENCY  
volejte zdarma 800 100 300 (ČR)
www.studentagency.cz 
info@studentagency.cz

Infolinka STUDENT AGENCY 
volajte zadarmo 0800 121 121 (SR)
www.studentagency.sk 
info@studentagency.sk

Cestujte za vzděláním

STUDENT AGENCY, s.r.o., 
Brno, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00, tel. 5 42 42 42 42, fax 539 000 540

Pobočky v České a Slovenské republice:
Praha, Ječná 39a, 120 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 690, 
LETENKY – Ječná 37, 120 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 660
Praha–Ruzyně, zastoupení na letišti, Terminál 1, tel. 222 111 909
Ostrava, Nádražní 1, 702 00, tel. 595 155 555, fax 595 155 550
Plzeň, nám. Republiky 9, 301 00, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
České Budějovice, Lannova 27, 370 01, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
Liberec, Pražská 31/19, 460 01, tel. 485 388 888, fax 485 388 800
Hradec Králové, Čelakovského 11/623, 500 02, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
Zlín, Štefánikova 2464, 760 01, tel. 577 00 577 0, fax 577 00 577 5
Olomouc, Riegrova 28, 779 00, tel. 585 208 030, fax 585 208 031
Karlovy Vary, T. G. Masaryka 43, 360 01, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
Bratislava, Obchodná 48, 811 06, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 220 50 22 65
Košice, Mlynská 11, 040 01, tel. +421 55 729 40 24, fax +421 55 729 40 25
Banská Bystrica, Horná 21, 974 01, tel. +421 48 415 28 80, fax +421 48 415 28 81 

Dovolena.cz  
Největší nabídka zájezdů od českých a německých CK. Vysoká kvalita zájezdů za super ceny.

Autobusové jízdenky  
Luxusní žluté autobusové linky do 14 evropských zemí za super ceny.

Letenky ... pro každého ... v každém věku od největšího prodejce letenek v ČR
online letenky za zvýhodněné ceny | rezervace hotelů | pronájem aut | eurovíkendy | cestovní pojištění | vízový servis
| charterové lety | k letence dárek.
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Au pair
v USA a Evropě
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