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Vyjeďte s námi na jazykové 
a poznávací zájezdy po Evropě.

Vysvětlivky k ikonám

doprava autobusem doprava letadlem jazykový zájezd poznávací zájezd minimální věk

12+

Zdravíme vás ze Student Agency,
i letos se vám dostává do rukou katalog školních zájezdů s pestrou 
nabídkou jazykových i poznávacích pobytů v zahraničí, připravili jsme 
však pro vás jeho novou podobu.
Krátké charakteristiky lokalit a výčet těch nejzajímavějších výletů vám 
umožní rychlý přehled a snadné srovnání jednotlivých zájezdů. Na na-
šich webových stránkách potom najdete podrobné a aktuální informace 
ke všem místům. A my, koordinátoři školních zájezdů, se těšíme na to, 
až vám pomůžeme vybrat a připravit pobyt dle vašich představ.
Doufáme, že se vám myšlenka školního zájezdu do zahraničí zalíbí 
a společnými silami vše zařídíme. Věříme, že jazykové a poznávací poby-
ty přinesou vám i vašim studentům kromě vzdělání i nezapomenutelné 
zážitky a spoustu krásných vzpomínek.

Radim Jančura 
a tým koordinátorů školních zájezdů

Výhody školního zájezdu

pro studenty:
�  poznají život v cizí zemi
�  navštíví místa, která znají možná 

jen z učebnic
�  přímý kontakt s rodilými mluvčími 

jim pomůže při studiu cizího jazyka
�  získají nová přátelství
�  prožijí nezapomenutelné okamžiky

pro vás:
�  ochotní koordinátoři, kteří vám 

poradí na základě vlastních 
zkušeností

�  vstupné do památek v námi 
navrženém programu zdarma

�  zvýhodněná cena pro rodinné 
příslušníky

�  možnost osobní schůzky před 
odjezdem

�  během zájezdu je vám nepřetržitě 
k dispozici průvodce 
(osobně, na telefonu) 

pro rodiče:
�  příznivá cena (skupinové zahraniční 

pobyty jsou cenově výhodnější než 
ty individuální)

�  do neznámého prostředí pojedou 
děti se spolužáky a učiteli, které 
znají

�  spolupracujeme s dlouhodobými 
zahraničními partnery, kteří ručí 
za ověřené hostitelské rodiny



Školní zájezdy 

Jazykový pobyt
Spojte příjemné s užitečným – dopo-
ledne výuka s kvalifikovanými učiteli, 
odpoledne výlety do blízkého i vzdále-
nějšího okolí.
Vyberte si z nejširší nabídky jazy-
kových pobytů na trhu. Pro začátek 
zkuste oblíbené a nejdostupnější 
lokality na jižním pobřeží (Hastings, 
Worthing, Bournemouth), zkušeněj-
ší cestovatelé ocení méně známé, 
ale okouzlující oblasti v jihozápadní 
a střední Anglii (Ilfracombe, Torquay, 
Bath, Worcester) a pro ty, co chtějí 
něco opravdu jedinečného nabízíme 
Cardiff, York nebo Edinburgh trajek-
tem z Amsterdamu. Pokud dáváte 
přednost letecké dopravě, doporuču-
jeme pobyt na Maltě nebo v Dublinu.

Poznávací pobyt
Během pobytu uvidíte a navštívíte to 
nejlepší z dané oblasti. Zájezdy jsou 
kratší a méně finančně náročné. 
K seznámení s Velkou Británii dopo-
ručujeme klidné oblasti anglického 
venkova (Haverhill, Worthing), pokud 
vás zajímá Anglie jako námořní 
velmoc, navštivte Plymouth. Ti, kteří 
dávají přednost přírodě, by měli na-
vštívit oblast Devonu a Cornwallu (St 
Austel, Torquay), jestli vás to však víc 
táhne do měst, vydejte se do střední 
a severozápadní Anglie (Oxford, York).

Krátkodobý pobyt
Je nejdostupnější variantou pobytu 
v zahraničí. Vhodné jako atraktivní 
doplnění probíraného učiva (Osvětim, 

Berlín), k navození vánoční atmosféry 
(Vídeň, Drážďany), nebo prostě jen 
zábavný výlet za odměnu (Legoland, 
Tropical Island).

Aby se školní zájezd mohl uskuteč-
nit, je třeba min. 45 plně platících 
studentů. Na tento počet nabízíme 
3 místa pro pedagogy zdarma. Pokud 
máte skupinku menší, můžete se 
spojit s kolegy z jiných škol nebo nás 
kontaktujte a zkusíme najít doplnění 
společně.

Doprava
Na školní zájezd vás odvezeme lu-
xusním autobusem z vámi určeného 
místa. Během jízdy můžete sledovat 
filmy, využít toalety a během zastá-
vek si objednat teplé nebo chlazené 
nápoje. Autobus je vám k dispozici 
během celého pobytu, vozí studenty 
do školy a ze školy a dopravuje sku-
pinu na výlety. Pro cestu do/z Anglie 

nejčastěji volíme přepravu trajektem, 
na vaše vyžádání zajistíme cestu 
Eurotunelem. Žlutý autobus RegioJet 
je možné za příplatek využít jen na 
omezený počet zájezdů, o dostupnosti 
vás informuje koordinátor, se kterým 
budete zájezd zařizovat.

Program
Podle našich znalostí a zkušeností 
s danou lokalitou vám připravíme 
návrh programu, který můžeme upra-
vit dle aktuální situace nebo vašich 
požadavků. Program je sestavený 
tak, aby studenti poznali co nejvíce 
z lokality, ve které na krátký čas žijí. 
Během pobytu vás pak těmito místy 
provede zkušený průvodce. Ten je 
vám k dispozici nepřetržitě – osobně 
během dne, na telefonu i v nočních 
hodinách. Doprovázející učitelé mají 
vstup do památek v námi navrženém 
programu zdarma.
Před společným programem se stu-
denti ráno sejdou na určeném místě/
místech, kam je přiveze hostitelská 
rodina, případně přijdou sami, pokud 
bydlí v docházkové vzdálenosti. 

V některých lokalitách je zajištěn svoz 
studentů zájezdovým autobusem. 
Stejným způsobem pak večer organi-
zován návrat do hostitelských rodin.

Ubytování a strava
U většiny našich pobytů je ubytování 
zajištěno v hostitelských rodinách. 
Studenti tak mají možnost využít cizí 
jazyk v každodenní praxi a zároveň 
poznat všední život a zvyky v dané 

Dobrý den,
Chcela by som vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave nášho zájazdu podielali. Potvrdilo sa nám, že sme si Student Agency vybrali správne a tak sme už po siedmy raz mohli spoznávať pre nás nové časti Veľkej Británie, dozvedieť sa mnoho faktov z histórie, geografie, kultúry i každodenného života Británie.

Ildikó Luzsiczová a kolektív účastníkovGymnázium Nové Zámky 

~Ohlasy~

� ŠKOLNÍ ZÁJEZDY 2018

Dobrý deň,
chcela by som sa Vám veľmi pekne 
poďakovať za zorganizovanie zájazdu 
do Ilfracombe, študenti aj dospelí boli 
velice spokojní, aj kvôli prostrediu, ale 
pochvaľovali si aj rodiny a výučbu.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Mária Juríková

~Ohlasy~
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zemi. Rodiny jsou různorodé a multi-
kulturní, většinou bydlí v rodinných 
domech. Studenti jsou ubytování po 
2–4, navzájem si tak mohou pomáhat. 
Při ubytování v hostitelských ro-
dinách je zabezpečena plná penze. 
Snídá se a večeří u hostitelské rodiny. 
Oběd je pak ve formě obědového 
balíčku, v případě jazykového poby-
tu v Hastings je zajištěn teplý oběd 
v areálu školy, tuto možnost nabízí 
i škola v Torbay. 
Snídaně většinou znamená opečené 
tousty s máslem a marmeládou, jo-
gurty, mléko, cereálie, čaj, káva, džus, 
voda. V obědovém balíčku studenti 
najdou sendviče se sýrem, se šunkou, 
zeleninu, ovoce, sladkost, pití. Večeře 
je vlastně hlavní jídlo dne, je teplá 
a studenti mohou ochutnat jak něco 

z místní kuchyně, tak obecně známé 
a mezi dětmi oblíbené pokrmy (těsto-
viny, maso s přílohou a zeleninu,...).
Dále je možné ubytování v hostelu či 
hotelu (u poznávacích pobytů a ja-
zykových pobytů ve vzdálenějších 
lokalitách), nebo ve školní rezidenci 
(u jazykového pobytu na Maltě).

Výuka
V případě jazykového pobytu je v ceně 
zahrnuta výuka cizího jazyka. Hodiny 
jsou vedeny kvalifikovanými učiteli 
(rodilí mluvčí), kteří kladou důraz 
především na konverzaci a rozšíření 
slovní zásoby. Na základě rozřazova-
cího testu, který studenti absolvují 
již před odjezdem na zájezd, jsou 
rozděleni do skupin po cca 15 žácích. 

Výukové skupiny jsou složeny jen ze 
žáků daného zájezdu. Po skončení 
všech lekcí obdrží studenti certifikát 
o absolvování kurzu. 
K vybraným lokalitám jsme připravili 
pracovní sešity v anglickém jazyce. 
Studenti v nich najdou zajímavé 
informace k místům, která navštíví 
a také úkoly na procvičení angličtiny 
i zopakování faktických údajů. Učitelé 
pak mohou sešity využít při svých 
vlastních hodinách.

Pojištění
Všem účastníkům pobytů sjednává-
me „Pojištění účastníků hromadného 
zájezdu“. Pojištění obsahuje pojištění 
léčebných výloh v zahraničí, úrazové 
pojištění, pojištění na storno, pojiš-
tění zavazadel a odpovědnosti (na 
zdraví, na věci, finanční) a doplňkové 
a asistenční služby. Toto pojištění 
zaniká dnem odjezdu na zájezd.
U krátkodobých pobytů cena nezahr-
nuje pojištění na storno, dle zájmu je 

možné jej sjednat. Cena pojištění činí 
2,7 % z celkové ceny pobytu včetně 
dopravy.

Doklady
Každý účastník musí mít s sebou 
vlastní cestovní pas nebo platný 
občanský průkaz. Pro cestu do Velké 
Británie lze využít i tzv. „dětský ob-
čanský průkaz“ vydaný před 15. ro-
kem věku dítěte. V případě účasti 

Dobrý den,touto cestou bych Vám ráda poděkovala 
za perfektní zprostředkování i realizaci 
zájezdu do Hastings. Byli jsme celkově moc 
spokojeni. Ocenila jsem jak Vaši trpělivost, 
tak Vaše rychlé reakce na jakékoli problémy 
či otázky z naší strany již během vyřizování 
a Vaši následnou okamžitou pomoc. Rádi se s Vámi vypravíme zase někam 

příště :)

Markéta Kovandová

~Ohlasy~
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studenta, který nemá české/slovenské 
občanství a nepochází ze státu EU, 
doporučujeme kontaktovat přísluš-
nou ambasádu, popř. cizineckou poli-
cii a informovat se o dalším postupu. 
Na požádání vystavíme studentovi 
potvrzení o účasti na školním zájezdu.

Postup objednání zájezdu
�  zaujalo vás něco z katalogu?
�  zavolejte nám, nebo napište e-mail 

na skolnizajezdy@studentagency.cz
�  vybereme spolu typ a termín pobytu 

a připravíme přesnou cenovou 
nabídku

�  domluvíme termín vybrání záloh
�  jakmile nám potvrdíte konečný po-

čet zájemců, zašleme vám smlouvu 
a zálohovou fakturu

�  vy nám pošlete kompletní seznam 
studentů

�  vystavíme doplatkovou fakturu
�  odjíždíte na zájezd
�  můžete nám poslat podařené 

fotografie
�  a začít plánovat další zájezd

Cena zahrnuje
�  dopravu (zájezdový autobus, odjezd 

z vámi určeného místa, k dispozici 
během celého pobytu, není-li uvede-
no jinak)

�  trajekt (v případě zájezdů do Velké 
Británie)

�  ubytování 
�  stravu (závisí na typu ubytování)
�  u jazykovách pobytů: výuka, ro-

zřazovací test, učební materiály, 
certifikát

�  pracovní sešity (u vybraných lokalit)
�  výlety dle programu
�  průvodce, který je k dispozici osob-

ně nebo na telefonu 24 hodin denně
�  pojištění účastníků hromadného 

zájezdu
�  pojištění na storno (neplatí pro krát-

kodobé pobyty)
�  občerstvení na zpáteční cestě

Cena nezahrnuje
�  letenku a transfer na/z letiště v ČR 

(v případě leteckých pobytů)
�  příplatek na specifické požadavky 

na způsob stravy (speciální diety) 
a dopravy

�  vstupné do navštívených objektů 
pro studenty a kapesné

Ceny uvedené v katalogu jsou orientač-
ní, počítané při kurzu 30 Kč/1 GBP, příp. 
27 Kč/1 EUR. V cenové nabídce, kterou 
od nás dostanete k vybrané lokalitě 
bude cena dle aktuálního kurzu.

BATH

12+

Proč do Bath?
�  jedno z nejvíce navštěvovaných míst 

v Anglii nejznámější lázeňské město 
Spojeného království

�  výlety na mystická místa 
(Stonehenge, Glastonbury)

�  výuka probíhá v centru města

od 9 410 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 7 080 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Bath můžete navštívit:
Bath, Cardiff, Stonehenge, Salisbury, 
Bristol, Glastonbury, Wells, krasová 
oblast Mendip Hills, celodenní prohlídka 
Londýna

BOURNEMOUTH

10+

Proč do Bournemouth?
�  kvalitní rodinná jazyková škola s dlou-

holetou tradicí 
�  škola se nachází v klidné rezidenční čtvrti
�  vhodné i pro mladší věkovou skupinu
�  ubytování v pěší vzdálenosti od školy
�  atraktivní lokalita přímořského letovis-

ka s písečnými plážemi

od 10 190 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

Při pobytu v Bournemouth můžete navštívit:
Bournemouth, Corfe Castle, Old Harry 
Rocks, Sherborne Castle, Portsmouth, 
Stonehenge, Salisbury, Winchester, celo-
denní prohlídka Londýn

Dobrý den,
absolvovali jsme s Vaší pomocí zájezd do Bath, což ve všech zúčastněných zanechalo milé vzpomínky.Ráda bych poděkovala celému kolektivu za pomoc a spolupráci, jmenovitě těm, se kterými jsem byla v kontaktu během příprav i při zájezdu, tj. Mgr. Javorové a naší průvodkyni po Anglii - slečně Zuzance.

Mgr. Libuše Petrasová, ZŠ nám. Curieových, Praha 1

~Ohlasy~
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EDINBURGH

12+

Proč do Edinburghu?
�  setkání se skotskou historií, přírodou 

a jazykem (Ceud mìle fàilte – Welcome) 
�  srovnání skotské a anglické kultury 
�  možnost přejezdu trajektem z Amster-

damu s noclehem v kajutách, prohlídka 
Amsterdamu

�  jiná varianta – nocleh v hostelu a prohlíd-
ka města (Oxford/Cambridge) cestou tam

od 12 430 Kč (9 dní / 5 nocí / 9 lekcí)

od 9 680 Kč (8 dní / 4 noci)

Při pobytu v Edinburghu můžete navštívit:
Amsterdam, Hadriánův val, Jedburgh, Edin-
burgh, St. Andrews, Wallace Monument, 
Stirling, Loch Ness, údolí Glencoe, Alnwick 
Castle, celodenní prohlídka Londýna

HASTINGS

12+

Proč do Hastings?
�  akreditovaná jazyková škola s dlouhole-

tou tradicí 
�  teplé obědy ve školní jídelně
�  atraktivní lokalita na jižním pobřeží 

Anglie
�  poznáte nejdůležitější místa historie 

spojená s dobytím Anglie Normany 
v roce 1066

od 10 120 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

od 7 080 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Hastings můžete navštívit: 
Dover, Canterbury, Hastings, Battle, Rye, 
Leeds Castle, Brighton, Seven Sisters, 
Eastbourne, Hever Castle, celodenní pro-
hlídka Londýna

HAVERHILL

12+

Proč do Haverhillu?
�  vhodná lokalita pro první školní zájezd 

do Velké Británie
� klidný venkov ve východní Anglii
�  ideální pro návštěvu univerzitního měs-

ta Cambridge
�  výlet do významného centra dostihové-

ho sportu (tradiční zábava Angličanů)

od 9 880 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

Při pobytu v Haverhillu můžete navštívit: 
Chathamu, Haverhill, Norwich, Camb-
ridge, Duxford, Audley End House, Saffron 
Walden, Ely, Newmarket, Colchester, Bury 
St. Edmunds, Great Yarmouth, celodenní 
prohlídka Londýna

CARDIFF

12+

Proč do Cardiffu?
�  jedinečná možnost poznat Wales a jeho 

kulturu
�  setkání s velštinou (Cymru am byth! - 

Wales Forever!)
�  bohatý program zaměřený na historii 

a přírodu
�  možnost dvou dnů strávených v Londýně

od 11 660 Kč (8 dní / 5 nocí / 9 lekcí)

od 9 400 Kč (7 dní / 4 noci)

Při pobytu v Cardiffu můžete navštívit
Bath, Cardiff, Caerleon, Llandaf Cathedral, 
Tintern Abbey, Caerphilly Castle, Blaena-
fon, celodenní prohlídka Londýna

DUBLIN

12+

Proč do Dublinu?
�  výuka v kulturních památkách Dublinu 

pod záštitou jazykové školy
�  poznání hlavního města Irska, jeho 

kultury a tradic
�  pestrý program při kterém vás doprová-

zí rodilý mluvčí
�  vstupné do památek již zahnrnuto v ceně

od 10 710 Kč (6 dní / 5 nocí / 20 lekcí)

Při pobytu v Dublinu můžete navštívit:
Centrum města – Christ Church 
Cathedral, expozice Dublinia, Trinity 
College, celodenní výlet do okolí 
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ILFRACOMBE

10+

Proč do Ilfracombe?
�  renomovaná jazyková škola
�  krásná příroda a klidný venkov na po-

břeží jihozápadní Anglie
�  výlet na Tintagel, hrad opředený legen-

dou o králi Artušovi
�  lokalita vhodná i pro mladší studenty

od 9 440 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

Při pobytu v Ilfracombe můžete navštívit: 
Ilfracombe, Národní park Exmoor - Lyn-
ton, Lynmouth, Valley of Rocks, Barnstap-
le, Clovelly, Tintagel, Woolacombe Beach, 
The Milky Way Adventure Park, celodenní 
prohlídka Londýna

LONDÝN

12+

Proč do Londýna?
�  skvělá příležitost poznat hlavní město 

Spojeného království - pestrou a pulzují-
cí metropoli

�  uvidíte nejvýznamější britské památky 
známé z učebnic angličtiny

�  navštívíte zajímavá místa v okolí – 
Brighton, Windsor, Oxford

od 10 000 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 6 110 Kč (5 dní / 2 noci)

Při pobytu v Londýně můžete navštívit: 
Houses of Parliament, Westmin-
ster Abbey, Buckingham Palace, 
Tower of London, Tower Bridge, St. 
Paul´s Cathedral, Greenwich, Trafalgar 
Square, Picadilly Circus, Hyde Park, Ox-
ford, Windsor, Brighton, další dle dohody

MALTA

12+

Proč na Maltu?
�  spojte výuku angličtiny s pobytem 

u Středozemního moře 
�  angličtina je zde úředním jazykem a ho-

voří jím všichni obyvatelé
�  renomovaná jazyková škola 
�  příjemné přímořské klima po celý rok
�  možnost ubytování v hostitelské rodině 

nebo rezidenci
�  vstupné do památek již zahrnuto v ceně

od 10 510 Kč (7 dní / 6 nocí / 20 lekcí)

Při pobytu na Maltě můžete navštívit:
Mdina (UNESCO), Valletta, St. Julian´s, 
Gozo, Blue Grotto

NORTHAMPTON

12+

Proč do Northamptonu?
�  skvělá lokalita pro poznání oblasti střed-

ní Anglie
�  návštěva obou významných univerzit-

ních měst Oxfordu a Cambridge
�  rozmanitý program - projížďka safari 

parkem i prohlídka typického panského 
sídla na anglickém venkově

od 9 900 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

od 7 270 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Northamptonu můžete navštívit: 
Oxford, Cambridge, Northampton, 
Rockingham Castle, Woburn Safari Park, 
Nottingham, zábavní park Twinlakes, 
Heritage Motor Centre, Warwick Castle, 
celodenní prohlídka Londýna

OXFORD

12+

Proč do Oxfordu?
�  nejznámější univerzitní město v Anglii
�  vydáte se po stopách významných literá-

tů: J. R. R. Tolkien, L. Carrol, C.S. Lewis, 
W. Shakespeare a dalších

�  poznáte místa kde se natáčely filmy 
o Harry Potterovi 

�  navštívíte jedinečné památky: Stone-
henge, Avebury, Vale of the White Horse

od 10 160 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 7 280 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Oxfordu můžete navštívit: 
Oxford, Stratford upon Avon, Vale of 
the White Horse, Avebury, Stonehenge, 
Salisbury, Old Sarum, Warwick Castle, 
Windsor, celodenní prohlídka Londýna

Byli jsme moc spokojeni. Ilfracombe je nádherné přímořské městečko, vyhovoval nám program (hodně pobyt venku). Opravdu vynikající byli Lukáš Pulgret a oba páni řidiči.
Všechno proběhlo bez větších problémů. Díky za pomoc při organizaci.

Luděk

~Ohlasy~
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PLYMOUTH

12+

Proč do Plymouth?
�  objevíte nádhernou přírodu Devonu 

a Cornwallu
�  vydáte se po stopách anglické námoř-

ní historie do míst, odkud vyplouvali 
mořeplavci Sir Francis Drake, Sir Walter 
Raleigh nebo Pilgrim Fathers

�  navštivte největší mořské akvárium 
Spojeného království

od 9 720 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 8 450 Kč (7 dní / 4 noci)

Při pobytu v Plymouth můžete navštívit: 
Plymouth, Eden Project, Morwellham, 
Buckland Abbey, Tintagel, Dartmoor, 
zábavní park Woodlands, Torbay, celoden-
ní prohlídka Londýna

PORTSMOUTH

12+

Proč do Portsmouth?
�  jazyková škola v centru přístavního 

města 
�  v královské loděnici se seznámíte s bo-

hatou historií námořnictví, prohlédnete 
si však i moderní vojenské lodě

�  projdete se po plážích jižního pobřeží 
i uličkami starobylého města

�  možnost plavby lodí podél pobřeží

od 9 980 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

Při pobytu v Portsmouth můžete navštívit: 
Portsmouth, Stonehenge, Salisbury, Bour-
nemouth, Winchester, Brighton, Poole, 
celodenní prohlídka Londýna

ST. AUSTELL

12+

Proč do St. Austell?
�  objevíte krásy drsného Cornwallu s dra-

matickým pobřežím
�  poznáte nejzápadnější cíp Anglie
�  zažijete přátelskou atmosféru malého 

přímořského města
�  v jedinečných zahradách Eden Project 

najdete rostliny z celého světa
�  cestou tam nocleh a prohlídka Londýna/

Oxfordu, nebo místa dle domuvy 

od 11 500 Kč (8 dní / 5 nocí / 12 lekcí)

od 8 920 Kč (7 dní / 4 noci)

Při pobytu v St. Austell můžete navštívit: 
St. Austell, Bath, Eden Project, St. Mi-
chael´s Mount, Land´s End, Penzance, 
Oxford, Portsmouth, Plymouth, celodenní 
prohlídka Londýna

TORBAY

12+

Proč do Torbay?
�  osvěčená jazyková škola v oblasti Anglic-

ké riviéry
�  výlety za historickými památkami ve 

městech i přírodními krásami venkova
�  poznejte místa, kde pobývala královna 

detektivek Agatha Christie
�  možnost teplých obědů v areálu školy
�  na výlety vás doprovází rodilý mluvčí 

od 9 670 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

Při pobytu v Torbay můžete navštívit: 
Torbay, Exeter, Plymouth, Eden Project, 
Dartmoor, zábavní park Woodlands, 
Tintagel, celodenní prohlídka Londýna

Vážený pane Jančuro,

ráda bych touto cestou pochválila oddělení 

školních zájezdů Vaší firmy a poděkovala 

jim za jejich precizní přípravu a organizaci 

zahraničního pobytu s výukou v Anglii, 

v Portsmouth, který zajistili pro naší školu. 

Jezdíme s vámi opakovaně každý rok již 

15 let a nestalo se, že bychom si museli 

na něco stěžovat. Dík patří p. Tiché a Ja-

vorové, posádce řidičů i průvodkyni Anně. 

V další práci Vám přejeme hodně úspěchů 

a těšíme se na další spolupráci. Za 2. zá-

kladní školu v Mladé Boleslavi,

Mgr. Blanka Bílková

~Ohlasy~
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WORCESTER

12+

Proč do Worcesteru?
�  ideální základna pro poznání střední 

Anglie
�  pestrý program s krátkými přejezdy
�  navštívíte čokoládovnu Cadbury, kde 

čokoládu nejen ochutnáte, ale uvidíte 
i celý proces její výroby

�  možnost výletu do nedalekého Walesu

od 10 100 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

od 7 390 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Worcesteru můžete navštívit: 
Worcester, Coventry, Birmingham 
(Cadbury World), Tintern Abbey, Cardiff, 
Stratford upon Avon, Warwick Castle, 
Blaenavon, Gloucester, celodenní prohlíd-
ka Londýna

WORTHING

10+

Proč do Worthingu?
�  klidné a bezpečné přímořské město
�  vhodné i pro mladší studenty
�  seznámíte se se zajímavými místy na 

pobřeží – procházka po známých křído-
vých útesech, návštěva prázdninového 
letoviska, prohlídka historické loděnice

�  poznáte hrady a zámky jižní Anglie a je-
jich rozsáhlé zahrady

od 9 870 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 7 090 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Worthingu můžete navštívit: 
Leeds Castle, Seven Sisters, Brighton, 
Eastbourne, Arundel Castle, Portsmouth, 
Stonehenge, Porchester Castle, celodenní 
prohlídka Londýna

YORK

12+

Proč do Yorku?
�  pravé anglické město s hrázděnými 

domky a barvitou historií 
�  trhy fungující již od středověku
�  kouzelná příroda v okolí
�  cestou tam nocleh a prohlídka Londýna/

Cambridge, případně místa dle dohody

od 10 980 Kč (8 dní / 5 nocí / 9 lekcí)

od 8 410 Kč (7 dní / 4 noci)

Při pobytu v Yorku můžete navštívit: 
York, Castle Howard, Eden Camp, Foun-
tains Abbey, Whitby, Knaresborough, 
Yorkshire Dales National Park, Scarbo-
rough, Cambridge, celodenní prohlídka 
Londýna

BERLÍN

12+

Proč do Berlína?
�  metropole plná kontrastů s moderními 

i historickými skvosty
�  město památek, muzeí, obchodů a zele-

ných parků
�  poznejte symbol studené války – Berlín-

skou zeď
�  projděte si obě části dříve rozděleného 

města
�  menším skupinám zajístíme dopravu 

našim linkovým autobusem

od 10 530 Kč (7 dní / 6 nocí / 20 lekcí)

od 2 350 Kč (2 dny / 1 noc)

Při pobytu v Berlíně můžete navštívit: 
Alexanderplatz, Marienkirche, Rathaus, 
Dóm, Muzejní ostrov, Bebelplatz, Hum-
boldtova univerzita, Unter den Linden, 
Říšský sněm, Braniborská brána, zbytky 
Berlínské zdi, Postdamerplatz, Památník 
holocaustu, možnost navštívit také okolí 
Berlína – Drážďany, Postupim, Tropical 
Islands atd.
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www.jazykovepobyty.cz 800 100 300  |        Jazykové pobyty v zahraničí

Znalost cizího jazyka je dnes už samozřejmostí. 
Pobyt v zahraničí je k prolomení první bariéry či efek-
tivního zdokonalení jazyka ideální. Pokud jste se tedy 
i vy rozhodli vyslat svého potomka na zkušenou do 
zahraničí, jsme tady pro vás, abychom vám poradili  
a doporučili nejvhodnější oblast a typ zájezdu.

Individuální pobyt nebo pobyt s delegátem?
Ve své podstatě jsou oba typy totožné, účastník 
pobytu vždy studuje ve třídě mezinárodního složení  
a účastní se aktivit spolu s ostatními studenty 
z celého světa. I když je na pobytu přítomen delegát, 
výuka i organizace volného času je na zodpovědnosti 
partnerské zahraniční školy. Zástupce naší agentury 
je zde, aby pomohl během cesty a v průběhu pobytu 
v situacích, v nichž si děti nemusí vědět rady.

Pobyt s delegátem
•	student je součástí skupiny
•	doprovod česky /slovensky hovořícího zástupce 

STUDENT AGENCY
•	doporučujeme začátečníkům v jazyce
•	 vhodné pro studenty, kteří cestují poprvé
•	 ideální pro mladší děti
•	pevně dané termíny a délka pobytu 
•	mezinárodní prostředí s vyšším procentem Čechů 

a Slováků

Individuální pobyt
•	student cestuje i studuje individuálně
•	bez česky/slovensky hovořícího zástupce na místě 

pobytu
•	 vhodný pro zkušenější studenty
•	 ideální pro starší děti a mládežníky
•	očekávaná samostatnost a zodpovědnost
•	 flexibilní nástupy
•	 volitelná délka pobytu

Kurz
Intenzita kurzu u pobytů pro děti a mládež je vše-
obecně nižší než u kurzů pro dospělé. Naprostá 
většina škol nabízí 20 lekcí týdně (à 45 minut) od 
pondělí do pátku, ve výjimečných případech probíhá 
vyučování v jiných časových rozmezích – vždy je však 
dodržen daný počet hodin.

Pokud je vaše dítě motivované, doporučujeme 
pobyt na Maltě, v Londýně, Brightonu, Ilfracombe, 
Haileybury či ve Vídni, kde je nabízena i intenzivnější 
forma výuky.

Ubytování
Hostitelské rodiny – tento typ ubytování je výborný 
k aktivní konverzaci i mimo školu a navíc umožňuje 
poznat zvyky a tradice země. Je vhodný pro starší 
studenty, kteří zvládnou cestu do školy a zpět po 
odpoledních aktivitách samostatně. 

Studentské rezidence – jsou dvojího typu. Ubytování 
v areálu školy je velice populární mezi mladšími stu-
denty, a to z jednoho prostého důvodu: děti jsou 
neustále pohromadě, tráví spolu veškerý volný čas  
a nemají příležitost si stýskat nebo se trápit myšlen-
kami na domov. Studentům se dostává po 24 hodin 
kompletního servisu pokud jde o dozor a pozornost. 
Druhý typ ubytování – rezidence mimo školní budovu 
– poskytuje více volnosti a nezávislosti. 

Program pro volný čas
Každá škola připravuje pro své studenty nabitý pro-
gram pro volný čas. Nabídka je široká a všestranná, 
každý si z ní určitě vybere. Od pondělí do pátku 
v odpoledním programu nechybějí sportovní aktivity, 
návštěvy zábavních parků, nákupy nebo, pokud jste 
v přímořském městě, opalování na pláži a koupání 
v moři. Ale den ještě nekončí, a proto se mohou 
studenti ve večerních hodinách účastnit oblíbených 
diskoték školy, grilování, zpívání při karaoke. 
O víkendech jsou organizovány celodenní akce  
a výlety k poznávání okolí. Rádi vám doporučíme 
školu se sportovním programem nebo školu, která se 
orientuje spíše na výlety po okolí.

Více informací o kurzech pro děti a mládež naleznete ve speciálním katalogu.

Jazykové pobyty pro děti a mládež

•	 zdokonalení se v cizí řeči
•	 setkání s novými přáteli z celého světa
•	 zkušenost a zážitky na celý život
•	poznání odlišné kultury
•	prázdniny trochu jinak
•	 získání sebevědomí
•	 investice do budoucnosti

FRANCIE

12+

Proč do Francie?
�  poznejte Paříž – město romantiky, zába-

vy, kultury a historie
�  navštivte levandulová pole Provensálska 

a letoviska Azurového pobřeží
�  ochutnejte vesnickou atmosféru Bretaně 

i historický ráz Normandie

od 5 020 Kč (5 dní / 2 noci)

Při pobytu ve Francii můžete navštívit:
Paříž, Versailles, Remeš, Épernay, 
Štrasburk, Avignon, Nimes, Arles, Ca-
marque, Marseille, Nice, Rouen, pláže 
vylodění v Normandii, Mont-St-Michel, 
St. Malo, Josselin, Carnac, Rennes, Les 
Andelys, Giverny, Evreux a další.

Vážená Student Agency,
chtěla bych po našem zájezdu do Bath ještě tímto způsobem srdečně poděkovat za skvělou organizaci, bezprobémovou komunikaci zejména s paní Tichou před akcí a skvělou domluvu s Radkem K. Díky vaše-mu týmu proběhly přípravy i zájezd zcela bez komplikací, bez oragnizačního stresu a zmatků. Budeme vás s čistým svědomím doporučovat. 

Spokojený pedagogický sbor Wichterlova gymnázia Ostrava-Poruba

~Ohlasy~

KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY

12+

Proč na krátkodobé zájezdy?
�  nižší finanční náročnost
�  poznaní zajímavých míst v nejbližším 

okolí
�  vhodné jako doplnění probíraného učiva
�  návštěva vánočních trhů 
�  1–3 denní varianty

Možno navštívit:
Krakov, Osvětim, Berlín, Legoland, Dráž-
ďany, Norimberk, Vídeň, Linec, Salcburk, 
nebo dle dohody
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CESTUJTE ZA VZDĚLÁNÍM
�  Jazykové pobyty v zahraničí pro dospělé
�  Jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež
�  Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí
�  Jazykové pobyty pro profesionály

VYJEĎTE S NÁMI ZA ZÁŽITKY A ZKUŠENOSTMI
�  Au pair pobyty v Evropě a USA
�  Pracovní pobyty v Evropě a USA
�  Work and Travel USA
�  Working Holiday v Kanadě a na Novém Zélandu

Navštivte nás na našich pobočkách

 www.jazykovepobyty.cz, www.studentagency.cz

  skolnizajezdy@studentagency.cz

 800 100 300

 Jazykové pobyty v zahraničí

BRATISLAVA

Košice

Plzeň

Liberec

Hradec
Králové
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ZlínBrno

PRAHA
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Budějovice


