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Slovo úvodem
Zdravíme vás ze STUDENT AGENCY,

jsme velmi rádi, že jste otevřeli náš katalog. Ať už 
jste s námi na jazykovém pobytu byli, či přemýšlíte 
o svém prvním, najdete zde aktuální nabídku zemí 
a škol, do kterých se se STUDENT AGENCY  
můžete vydat.
Výuka na jazykovém pobytu se střídá s volným pro-
gramem, pobyt tak můžete z části pojmout jako do-
volenou. Odhodlaným klientům můžeme nabídnout 
intenzivní kurzy jazyka, na kterých je čas strávený ve 
škole delší. Chcete vycestovat s rodinou? I to pro vás 
můžeme zařídit. Nabízíme pobyty, na kterých budete 
navštěvovat školy vhodné pro děti, dospělé i seniory. 
Podle vaší pokročilosti si můžete vybrat, jakou 
úroveň jazyka budete studovat, od začátečnické 
až po profesionální úroveň.
Jedním z našich tipů, kam se vydat za studiem, 
je Velká Británie, kam můžete jet na krátkodobé 
studium a učit se angličtinu v místě, kde se tvořily 
její historické základy. Pokud vás lákají větší dálky, 
vyrazte na dlouhodobý pobyt do USA, Austrálie nebo 
na Nový Zéland. 
Nemusíte se s námi učit jen angličtinu. Vybírat 
můžete z pobytů s výukou dalších jazyků, jako je 
například němčina v Německu nebo Rakousku, 
španělština tradičně ve Španělsku či exotické Domi-
nikánské republice nebo Mexiku. V katalogu najdete 
i méně tradiční jazyky, jako je čínština, portugalština, 
japonština a další.
Věříme, že v naší nabídce jazykových pobytů si 
vybere každý. Až si katalog prolistujete, rádi vám 
pomůžeme s výběrem toho nejvhodnějšího pobytu 
– přijďte za námi osobně na pobočku STUDENT 
AGENCY, kontaktujte nás přes formulář na  
www.jazykovepobyty.cz.

Radim Jančura 

a tým koordinátorů 
jazykových pobytů

Navažte díky Facebooku STUDENT AGENCY kontakty s ostat-
ními účastníky jazykových a studijních pobytů v zahraničí. 
Buďte s námi i mezi sebou v kontaktu před odjezdem i v prů-
běhu pobytu. Sdílejte s námi své zážitky, fotky či videa.

Jazykové pobyty v zahraničí
Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny. 
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Proč právě 
STUDENT AGENCY

10 hlavních důvodů
1. Jsme agentura s více než dvaceti lety zkušeností 
ve zprostředkovávání jazykových a studijních pobytů 
v zahraničí.

2. Nabízíme širokou škálu zahraničních pobytů po 
celém světě pro zájemce všech věkových kategorií.

3. Poskytujeme komplexní servis.
Kromě jazykového kurzu vám zajistíme také ubyto-
vání a veškeré služby, které s cestou do zahraničí 
souvisí – leteckou nebo autobusovou dopravu, 
transfery z letišť na místa pobytu, cestovní pojištění, 
víza a řadu doplňkových služeb.

4. Najdete nás ve 11 městech ČR a SR.
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky 
také v centru Prahy, Plzně, Českých Budějovic, 
Hradce Králové, Liberce, Ostravy, Olomouce, Zlína, 
Bratislavy a Košic (viz str. 130–131).

5. Volejte k nám zdarma.
ČR 800 100 300/SR 0800 121 121

6. Jednají s vámi specialisté.
Máme tým koordinátorů s vlastními zkušenostmi 
ze zahraničních pobytů.

7. Máme nejlepší ceny na trhu.

8. Poskytneme vám veškeré informace.
Vytvořte si základní představu o svém kurzu 
s pomocí tohoto katalogu. Více s vámi rádi probe-
reme při osobní schůzce, telefonicky nebo prostřed-
nictvím e-mailu. Naším cílem je informovat klienta 
o všem, co s pobytem souvisí.

9. Zajímá nás váš názor.
Uvítáme vaše připomínky nebo podněty. Jakákoliv 
zpětná vazba je pro nás i naše obchodní partnery 
velmi důležitá.

10. Jsme s vámi nonstop na internetu.
Celkový přehled toho, co STUDENT AGENCY nabízí, 
najdete na internetových stránkách 
www.studentagency.cz nebo www.studentagency.sk. 
Nenechte si ujít žádnou z našich akcí a zvýhodně-
ných nabídek – zaregistrujte se do našeho e-mai-
lového klubu nebo nás sledujte na Facebooku – 
Jazykové pobyty v zahraničí či Instagramu  
@jazykovepobyty.

Výběr kurzu
Celkovou spokojenost s pobytem ovlivňuje nejen 
správný výběr školy, ale také výběr vhodného typu 
kurzu. Naši koordinátoři vám na základě vašich 
požadavků a potřeb doporučí vhodný program tak, 
abyste z pobytu vytěžili co nejvíce.

Srovnání studia doma a v zahraničí
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. Jazykové a studijní pobyty v zahra-
ničí jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se 
v cizím jazyce zdokonalit ve velmi krátkém čase.

Země pobytu
Jazykové kurzy probíhají vždy v zahraničí, v zemích, 
kde se daným jazykem běžně hovoří. Výjimkou je 
pouze Malta, Indie a Thajsko, kde je angličtina až 
druhým úředním jazykem – tyto země doporuču- 
jeme klientům, kterým jde spíše o dovolenou  
nebo exotiku.

Naše doporučení
Než vyberete konkrétní kurz a destinaci, zvažte, co 
od studia očekáváte. Rozhodující je především moti-
vace a důvod vaší cesty na jazykový pobyt.

Rady pro začátečníky
Před odjezdem do zahraničí doporučujeme získat 
alespoň základy jazyka – velmi to usnadní počáteční 
orientaci.

Motivovaní klienti
Doporučujeme zvolit kurz v miniskupině s vyšší in-
tenzitou výuky, nejlépe mimo letní sezonu. Chcete-li 
na pobytu potkat co nejméně krajanů, vyhýbejte se 
nejlevnějším kurzům. Máte-li dobré znalosti obec-
ného jazyka, zkuste kurz zakončený zkouškou.

Jazykový pobyt jako aktivní dovolená
Ideální spojení studia jazyka s aktivní dovolenou 
nabízejí země jako Malta, jižní Anglie, Florida nebo 
Havaj. Informujte nás o svých přáních a my uděláme 
maximum pro to, abychom naplnili vaše očekávání.

Doporučení pro rodiče
Pro mladší zájemce o studium v zahraničí máme širokou 
nabídku letních jazykových pobytů pro děti a mládež 
a studia na střední škole v zahraničí. Rezervujte si pobyt 
počátkem roku, kdy je nabídka pobytů stále ještě široká. 
Včasnou rezervací můžete také hodně ušetřit.

Doporučení pro rodiny s dětmi
Pokud se rozhodnete cestovat s celou rodinou, rádi 
pro vás prověříme možnosti a doporučíme vám 
vhodný program. I v tomto případě je dobré začít 
pobyt vyřizovat už začátkem roku.

Tipy na dlouhodobé pobyty
Doporučujeme programy, jejichž struktura a zamě-
ření je přizpůsobeno dlouhodobému studiu. 
K nejvhodnějším typům patří kurzy zakončené me-
zinárodně uznávanou zkouškou (viz str. 124–127), 
program Akademický rok/semestr případně stu- 
dium odborných kurzů. Při dlouhodobém pobytu 
v některých zemích si na živobytí můžete přivydělat. 
Jedná se například o Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, 
Velkou Británii, kde je umožněno při studiu (nebo 
následně) pracovat.

Doporučení pro firmy a profesionály
Nabídka jazykových škol zahrnuje vedle obecných 
kurzů také stále žádanější specializované kurzy 
zaměřené na konkrétní profesní obory. Zařaďte 
jazykové kurzy do systému zaměstnaneckých výhod. 
Jedná se o investici, která se vám v budoucnu mno-
honásobně vrátí (viz str. 88–89).

Místo pobytu a škola
Na spokojenost s výsledkem pobytu má zásadní 
vliv výběr správné školy. Přestože v naší standardní 
nabídce najdete pouze školy akreditované a našimi 
klienty mnohokrát prověřené, 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 do-
poručíme vám místo odpovídající vašim potřebám.

Délka pobytu
U jazykového pobytu platí čím déle, tím lépe. U obec-
ných kurzů doporučujeme minimálně dvoutýdenní 
pobyty. Nicméně časově vytíženým klientům zajistíme 
i kratší, týdenní kurz s vyšší intenzitou výuky, aby 
pobyt v zahraničí byl co nejefektivnější. Ideální je vy-
cestovat alespoň na tři až čtyři týdny a nejlépe na in-
tenzivní kurz. Plánujete-li kurz na několik měsíců a 
máte již pokročilejší znalost angličtiny, doporučujeme 
např. kurzy zakončenou zkouškou (viz str. 126–127) 
nebo pobyt, kde máte s uděleným vízem možnost 
také pracovat (viz str. 90–91)

Hlavní výhody 
pobytu v zahraničí

   maximální kontakt s jazykem během 
výuky i mimo ni – rychlý pokrok

   klid a soustředění na výuku – daleko 
od pracovních i studijních povinností

   kvalifikovaní lektoři se zkušenostmi 
s výukou cizího jazyka pro cizince

   mezinárodní složení studentů – 
navázání kontaktu s lidmi z celého 
světa

   ubytování v hostitelské rodině – skvělá 
příležitost vyzkoušet život místních 
obyvatel a poznat jejich kulturu

   aktivity pro volný čas organizované 
přímo školami – nové zážitky a možnost 
poznat místo pobytu

Přehled jazyků a zemí

   angličtina: Velká Británie, Irsko, Malta, 
Kypr, USA, Kanada, Jihoafrická repub-
lika, Barbados, Austrálie, Nový Zéland, 
Thajsko

   němčina: Německo, Rakousko

   francouzština: Francie, Kanada 
(Québec)

   španělština: Španělsko, země Střední  
a Jižní Ameriky

   italština: Itálie

   portugalština: Portugalsko

   ruština: Rusko, Lotyšsko

   čínština: Čína

   japonština: Japonsko

   arabština: Maroko
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Typy jazykových kurzů
Naše partnerské školy nabízí širokou nabídku 
jazykových kurzů nejrůznějších intenzit. Ta se uvádí 
v počtu lekcí za týden a délka jedné lekce se pohy-
buje od 45 do 60 minut.

Obecné kurzy
Zaměřují se na běžný mluvený jazyk. Jejich náplní je 
osvojení si základů jazyka ve velmi krátkém čase, 
zlepšení komunikačních schopností, prohlubování 
znalosti gramatiky a slovní zásoby. Do většiny 
těchto kurzů je možno nastoupit téměř každý týden, 
na min. 2 týdny. Některé školy pořádají i jednotý-
denní kurzy.

Některé z nich také akceptují úplné 
začátečníky. Tyto školy vyhledáte v našem 
katalogu dle označení touto ikonou. 

Obchodní kurzy 
Kurzy jsou určeny všem, kteří využívají 
cizí jazyk v rámci svého zaměstnání. 
Výuka je zaměřena na rozšiřování slovní 

zásoby a terminologie z oblasti obchodu, na tvorbu 
obchodních prezentací a dopisů, nácvik vedení 
jednání apod. V rámci kurzu mohou být všechny 
lekce zaměřené na obchod nebo doplňovat obec-
nou výuku v podobě studia v miniskupině nebo 
privátních lekcí. 

Kurzy se specializací
Některé jazykové školy nabízí také 
specializované kurzy zabývající se tématy 
konkrétních oborů (marketing, manage-

ment, inženýrství, lékařství, bankovnictví, technické 
obory, energetika apod.). Kurzy mohou být plně za-
měřené na daný obor nebo být doplňovány obecnou 
výukou, ať už formou privátních lekcí nebo výukou 
v miniskupině. 

Kurzy zakončené zkouškou
Většinou dlouhodobé kurzy, jejichž cílem je připravit 
zájemce na úspěšné složení mezinárodně uznáva-
ných jazykových zkoušek (viz str. 124–127). Tyto 
kurzy mají pevně dané nástupní termíny i délku 
pobytu. Jsou vhodné pro studenty s vyšší motivací 
úspěšného zvládnutí studia. Absolvování zkoušky na 
konci kurzu nebývá povinné.

Kurzy 25+, 30+, 40+, 50+
Jedná se o spe-
ciální kurzy, kdy 
je vždy určena 

nejnižší věková hranice studentů ve skupině. Výuka 
probíhá stejně jako na jiných kurzech. Programy 

Termín pobytu a nástupní termíny
Kurzy obecného jazyka probíhají po celý rok 
a nastoupit na ně je většinou možné každý týden. 
Výjimkami jsou pouze kurzy pro začátečníky nebo 
speciální programy jako např. kurzy zakončené 
zkouškou, které mívají přesně určené nástupní 
termíny. Ověřte si s námi, zda vám do termínu 
kurzu nezasahuje státní svátek – zameškaná výuka 
se většinou nenahrazuje. Většina škol je v období 
vánočních svátků zavřena.

Kouzlo kurzů mimo letní sezonu
V období od září do června je ve školách méně 
studentů, navíc kurzy bývají často levnější než v létě. 
Díky menšímu počtu studentů ve třídách je studium 
efektivnější. Ke kvalitě výuky přispívá i vyšší věk stu-
dentů a větší motivace ke studiu. Nezapomeňte, že 
cizí jazyky lze studovat i na jižní polokouli – i v zimě 
můžete cestovat za sluncem.

Program pro volný čas
Běžnou součástí pobytů bývá školou organizovaný 
program pro volný čas. Studenti obvykle dostanou 
po příjezdu rozvrh plánovaných aktivit nebo bývá 
k nahlédnutí na nástěnkách ve škole. Většina škol 
má ve zvyku týdenní rozvrhy v určitých cyklech 
opakovat, takže pokud nějakou aktivitu nestihnete, 
je pravděpodobné, že se na programu objeví později 
znovu. Účast na nich není povinná a některé jsou 
zdarma, jiné za poplatek. K nejběžnějším aktivitám 
patří grilování, karaoke, sportování či filmové večery. 
O víkendech se lze zúčastnit místních sportovních 
nebo kulturních událostí a dále pak půldenních nebo 
celodenních výletů.

Před odjezdem na jazykový pobyt
Prostudujte si informační balíček
Informační balíček od nás dostanete těsně před 
nástupem na jazykový pobyt. Pokud najdete jakou-
koli nesrovnalost nebo vám něco nebude jasné, 
zavolejte nám.

Kontrola cestovních dokladů
Překontrolujte si platnost cestovního pasu/občan-
ského průkazu a víza, letenku/jízdenku, pojištění, 
potvrzení o přijetí do kurzu a adresu ubytování.

Co si vzít s sebou?
Chystejte se stejně jako na jakoukoli jinou dovolenou 
v zahraničí, navíc přibalte jen psací potřeby a slov-
ník, popř. učebnici gramatiky.

Kapesné
Do celkové ceny pobytu je třeba započítat také 
výdaje na místě pobytu a vzít s sebou peníze na 
osobní výlohy.

40+ a 50+ mohou být koncipovány jako aktivní do-
volená, při níž se studenti učí komunikovat v jazyce 
dané země a zároveň poznávají místo pobytu. 
V ceně již bývá zahrnutý doprovodný program nava-
zující na téma probírané ve výuce. 

Kurzy pro učitele
Jsou určeny lektorům cizích jazyků. Kromě 
prohlubování znalostí se v nich probírá 
metodická stránka výuky.

Kurzy se sportovními aktivitami
Vybrané školy nabízejí možnost kombinace 
výuky jazyka se sportovními aktivitami, 
jako jsou například potápění, plachtění, 

jízda na kole, tanec, golf, tenis apod.

Kurzy pro profesionály
Vycházíme z analýzy potřeb, na jejímž základě 
vám doporučíme vhodnou lokalitu a nabídneme 
kurzy šité na míru odpovídající vašim požadavkům. 
Jsou určeny klientům, kteří očekávají tu nejvyšší 
kvalitu služeb. Společným jmenovatelem je vysoká 
intenzita, malé studijní skupiny a profesionální 
péče o klienta (viz str. 88–89). Některé školy 
nabízí kurzy pro studenty starší 25 nebo 30 let, což 
zaručuje vyšší věkový průměr ve skupině, a často 
jsou určeny mladým profesionálům a motivovaným 
studentům.

Kurzy pro rodiče s dětmi
V některých školách je možné, aby rodič navště-
voval kurz pro dospělé a jeho dítě kurz pro děti 
a mládež. O kurzech pro děti a mládež se dočtete 
více ve speciálním katalogu Jazykové kurzy v zahra-
ničí pro děti a mládež.

Akademický semestr/rok
Jedná se o dlouhodobé studium v délce 5 (Akade-
mický semestr) nebo 9 měsíců (Akademický rok). 
Tento program s nástupními termíny několikrát 
do roka nabízí školy řetězce Kaplan International 
English (Kaplan IE), které jsou rozmístěny po celém 
anglicky hovořícím světě. Tato organizace nabízí pr-
votřídní jazykové vzdělávání za pomoci nejnovějších 
technologií, které při výuce využívá.

Privátní výuka
Připlaťte si ke skupinovému kurzu několik privát-
ních lekcí a sami si tak stanovte náplň, tempo a in-
tenzitu výuky. Jedním z nejefektivnějších programů 
v nabídce je „Výuka v rodině lektora“.

ZMěNY A řEšENí PROBléMů
Vaším odjezdem do zahraničí náš servis 
nekončí. V případě, že budete chtít cokoliv řešit, 
ihned o tom informujte jazykovou školu a VŽDY 
také naši agenturu. V urgentních případech 
volejte nouzovou linku školy, popř. NONSTOP 
HELPLINKU STUDENT AGENCY. Každá situace 
má své řešení, které může zachránit váš celkový 
dojem z pobytu!

Doporučené kapesné

Velká Británie
150–200 GBP/týden

(v Londýně připočítejte cca 
40 GBP týdně na dopravu)

Irsko 100–200 EUR/týden

Malta 150–200 EUR/týden

USA 250–300 USD/týden

Kanada 200–250 CAD/týden

Německo 150–200 EUR/týden

Rakousko  150–200 EUR/týden

Francie 150–200 EUR/týden

Španělsko  100–200 EUR/týden

Itálie  100–250 EUR/týden

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

První dny pobytu
Příjezd do zahraničí
Protože nástup do ubytování bývá o víkendu před 
začátkem kurzu, je dobré využít privátní transfer 
nabízený školou (lze zajistit pouze z letiště) nebo 
taxi službu. V případě, že máte zajištěné ubytování 
v hostitelské rodině, nebojte se na ně obrátit, pokud 
si nejste jisti cestou do školy. 

Zařazení do třídy
První den vám s orientací ve škole pomohou na 
recepci. Zařazení do studijních skupin obvykle 
probíhá formou rozřazovacího testu, který může mít 
více částí. Čas strávený testováním je zahrnut do cel-
kového objemu vyučovacích hodin. Samotná výuka 
je zahájena odpoledne nebo ráno následujícího dne. 
Pokud škola požaduje napsání testu online, je třeba 
ho vyplnit ještě před příjezdem a řídit se přiloženými 
instrukcemi. V případě jejich nedodržení může dojít 
k chybnému zařazení do studijní skupiny. Výuka je 
pak zahájena hned po nástupu do školy.

Výuka
Výuka probíhá dle rozvrhu školy. Aby se do kurzu mohli 
pravidelně zařazovat noví studenti, probíhají jednotlivé 
kurzy tak, aby každý týden začínal novým tématem.
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Objednání pobytu
Seznamte se s naší nabídkou
Základní informace o našich jazykových kurzech 
najdete v tomto katalogu. Zaujala-li vás kterákoliv 
z nabízených škol a potřebujete více informací, vo-
lejte bezplatnou infolinku 800 100 300 (ČR)/0800 
121 121 (SR), podívejte se na naše internetové 
stránky www.jazykovepobyty.cz nebo nás navštivte 
osobně v kterékoliv naší kanceláři. Rádi vám s výbě-
rem pomůžeme.

Výběr kurzu
Doporučíme vám vhodný kurz v závislosti na vašich 
jazykových znalostech, časových i finančních 
možnostech. Budeme se snažit vyjít vstříc vašim in-
dividuálním požadavkům. Naše partnerské jazykové 
školy mají dlouholetou tradici v oblasti vzdělávání 
a výuky cizích jazyků. Spolupráce je založena na 
několikaletých vztazích a jejich kvalitu potvrzují pozi-
tivní ohlasy našich klientů. Zajistíme vám nejen kurz, 
ale také veškeré doplňkové služby jako ubytování, 
dopravu, cestovní pojištění, pronájem auta, vízový 
servis nebo studentské slevové karty EYCA nebo 
ISIC.

Cenová nabídka
Ceny v tomto katalogu jsou pouze orientační a jsou 
kalkulovány v Kč v následujících kurzech zahra-
ničních měn platných v době aktualizace tohoto 
katalogu:

Kurzy zahraničních měn 
použité pro přepočet na Kč v tomto katalogu:

GBP 29,00 Kč

EUR 26,70 Kč

USD 23,00 Kč

CAD 18,50 Kč

Na základě vašich požadavků vypracujeme nezá-
vaznou cenovou nabídku nákladů na studijní pobyt 
dle aktuálního kurzu zahraniční měny včetně vámi 
požadovaných doplňkových služeb. Nabídku vám 
zašleme e-mailem nebo předáme při osobní schůzce  
spolu s podrobnými informacemi o škole a o dalším 
postupu vyřizování.

Slevy a akční nabídky
Slevu na veškeré programy z naší nabídky udělu-
jeme klientům, kteří s námi cestují opakovaně nebo 
jedou v páru, trojici apod. Sezonní slevy nebo slevy 
poskytované partnerskými školami sledujte na 
našich internetových stránkách
www.jazykovepobyty.cz.

Ubytování
Volba správného ubytování může mít zásadní vliv na 
celkový dojem z jazykového pobytu. Každý z nabíze-
ných typů ubytování má svá pro i proti. Na následují-
cích řádcích se vám pokusíme některá z nich přiblížit 
a tím vám pomoci v rozhodování. 

školní rezidence a apartmány 
Obliba rezidenčního ubytování spočívá ve větší míře 
nezávislosti a možnosti navazovat nová meziná-
rodní přátelství. Rezidence se mohou nacházet 
jak v areálu školy, tak ležet mimo něj. Jedná se 
o typ ubytování, v němž nebývá běžně poskytována 
strava, studenti však mívají k dispozici kuchyňku 
s možností vlastního vaření. Vzhledem a zaříze-
ním se rezidence v mnohém podobají tuzemským 
studentským ubytovnám. Jsou tedy vhodné spíše 
pro mladší, méně náročné klienty. Úroveň ubytování 
v apartmánech dosahuje obvykle vyššího standardu 
než v rezidencích.

Pod označením apartmán se mohou skrývat sezonní 
apartmány s více obytnými místnostmi, ale také 
pokoje k pronájmu v bytových domech – záleží na 
lokalitě a konkrétní škole.

Hotely
Ubytování hotelového typu bývá v nabídce škol spíše 
vzácností, především kvůli vysokým nákladům. V pří-
padě, kdy hotel nebude možno zajistit přes školu, 
vám rádi nabídneme některý z cenově výhodných 
hotelů z databáze STUDENT AGENCY. 

Objednávka pobytu
K nabídce zaslané e-mailem je připojen online dotaz-
ník, který v případě zájmu řádně vyplňte a odešlete 
zpět. Při osobní schůzce vám s vyplněním pomůže 
váš koordinátor v některé z našich kanceláří. Pobyt 
můžete objednat telefonicky, na internetu či osobně.

Faktura a smlouva
Na základě vámi vyplněného dotazníku vám vysta-
víme 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 závazná vždy cena uvedená na faktuře a ve 
smlouvě. Je-li plátcem firma, konzultujte s daňo-
vým poradcem možnost započítat kurz do nákladů 
na vzdělání. Fakturu můžete uhradit v hotovosti v ně-
které z našich kanceláří nebo převodem na bankovní 
účet uvedený na faktuře. 

Rezervace pobytu
Jakmile od vás obdržíme podepsanou smlouvu 
a první splátku pobytu, zasíláme požadavek na rezer-
vaci kurzu do vámi vybrané jazykové školy a čekáme 
na jeho zpětné potvrzení. Jelikož jazykové kurzy v za-
hraničí patří mezi pobyty individuálního charakteru, 
není možné jednotlivá místa rezervovat ve školách 
dopředu ještě před začátkem sezony, jak to běžně 
dělají cestovní kanceláře u pobytových zájezdů. 
Zvláště v letních měsících se tedy může stát, že se 
kurz v průběhu procesu vyřizování pobytu naplní 
a škola již nebude schopna vaši rezervaci potvrdit. 
V takovém případě vám nabídneme náhradní termín 
nebo obdobný kurz na jiné škole. Pokud vám však 
náhradní řešení nebude vyhovovat, máte možnost 
odstoupit od smlouvy. V takovém případě vám budou 
vráceny všechny zálohy, které jste za kurz již uhradili.

Informační balíček
Proces vyřizování jazykového pobytu končí předáním 
tzv. informačního balíčku, který obsahuje veškeré 
podklady a dokumenty, které k odjezdu na zahra-
niční cestu potřebujete. Podmínkou předání balíčku 
je kompletní úhrada pobytu. Každý klient od nás 
obdrží kontakt na naší NONSTOP HELPLINKU.

Pojištění v rámci pobytu
STUDENT AGENCY zajišťuje v rámci poskytování 
komplexních služeb klientům cestovní pojištění na 
celou dobu pobytu v zahraničí a také pojištění stor-
novacích poplatků pro případy, kdy jste nuceni kurz 
zrušit ještě před odjezdem.
V rámci cest do zemí EU doporučujeme připojistit se 
na cesty i přesto, že většina občanů má evropské 
pojištění u své zdravotní pojišťovny v ČR/SR. Vyhnete 
se tak případné vysoké finanční spoluúčasti. Více 
informací naleznete na www.jazykovepobyty.cz

+  možnost konverzace se členy rodiny
+  zajištěná strava
+  finanční výhodnost
–   nutnost přizpůsobit se životnímu 

stylu a pravidlům rodiny

+  nezávislý typ ubytování
+  ubytování na úrovni
–  pouze snídaně, bez možnosti vaření
–  finanční náročnost

Hostitelská rodina
Ubytování v hostitelské rodině se mezi našimi klienty 
těší velké oblibě zejména proto, že s sebou přináší 
možnost procvičovat jazyk i mimo školu. Je také 
jedinečným způsobem, jak poznat kulturu, životní 
styl, tradice a zvyky dané země. Ubytování v rodině 
znamená také oporu při překonávání počátečních 
obtíží. 

Kdo je poskytovatelem ubytování
Do hostitelských rodin umísťuje studenty přímo 
jazyková škola, která své rodiny většinou dobře zná, 
pravidelně je navštěvuje a kontroluje. Pokud byste 
se přesto setkali s nevyhovujícími podmínkami, in-
formujte neprodleně zástupce školy i naši agenturu. 
Hostitelskými rodinami mohou být manželé s malými 
dětmi, bezdětné nebo starší páry i lidé žijící sami. 
Především ve větších městech je poměrně běžné 
ubytování v rodinách s různým etnickým původem. 
Země, v nichž zajišťujeme jazykové kurzy, jsou na 
rozdíl od ČR/SR multikulturní společnosti, v nichž 
značnou část obyvatelstva tvoří přistěhovalci.

Úroveň ubytování
Pokoje poskytované rodinami mívají obvykle jedno 
až dvě lůžka. V domě/bytě rodiny mohou kromě 
vás bydlet ještě další studenti, většina škol však 
poskytuje garanci, že váš spolubydlící nebude stejné 
národnosti jako vy. Sociální zařízení většinou sdílíte 
s rodinou, některé školy nabízejí za příplatek vlastní 
koupelnu.

Strava
Na výběr obvykle bývá ze stravování formou plné 
penze, polopenze nebo jen snídaně. Některé školy 
nabízejí i ubytování bez stravy – obyčejně se však 
jedná o variantu bez možnosti přípravy vlastních jídel.

Vzdálenost rodin od škol
Všeobecně platí, čím větší město, tím větší pravděpo-
dobnost dojíždění a větší vzdálenost rodiny od školy. 
Ubytování v pěší vzdálenosti od školy bývá spíše vý-
jimkou, je tedy lépe počítat s dojížděním a tím pádem 
i náklady navíc na MHD. V Londýně, New Yorku a dal-
ších velkoměstech může cesta autobusem, metrem 
či vlakem trvat i více než 60 minut.

+  nezávislý typ ubytování
+   může být součástí areálu školy nebo  

se nacházet v jeho bezprostředním okolí
+   společnost studentů z různých zemí 

světa
–  obvykle pouze základní vybavení pokojů
–   bez stravy, ale s možností vlastního 

vaření
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počet obyvatel 450 000

Informace o škole
Na základě mnohaleté zkušenosti s výukou anglič-
tiny si škola ESE na Maltě vybudovala pevné posta-
vení v oblasti jazykových kurzů. Velké oblibě se těší 
u českých a slovenských studentů, ale také u stu-
dentů z celého světa. Doporučujeme ji každému, 
kdo rád tráví svůj volný čas aktivně a s ostatními 
studenty. Pestrý program pro volný čas umožňuje 
poznávat nové lidi a komunikovat v angličtině  
i mimo školu. 
Nesporným pozitivem je i široká škála kurzů od stan-
dardní angličtiny přes miniskupinu až k intenzivní 
a obchodní angličtině. Škola navíc poskytuje mnoho 
speciálních akcí pro naše klienty, díky nimž se cena 
pobytu podstatně sníží. Malý počet studentů ve 
skupině, kvalifikovaní učitelé a individuální přístup 
umožňuje efektivnější studium. K dalším přednos-
tem ESE patří ideální umístění v centru města, bez-
pečnost lokality a široká nabídka druhů ubytování. 
V létě je škola oblíbená zejména mezi mladými 
studenty. Mimo letní měsíce je věkový průměr vyšší. 
Vřele můžeme doporučit i mimosezonní pobyty, 
které tak nabízejí více pohodlí a klidnější prostředí. 
Náročnějším klientům doporučujeme studium v ETI 
(European Training Institute) – sesterské organizaci 
školy ESE. Kurzy jsou zaměřené na intenzivní výuku 
angličtiny a především zlepšování komunikačních 
dovedností těch, kdo využívají jazyk i v profesní 
oblasti. Svým studentům nabízí zázemí školy ESE, 
osobní přístup, individuálně zaměřenou výuku a pří-
jemnou atmosféru. 
Malta je díky slunečnému počasí tím nejvhodnějším 
místem pro všechny, kdo si přejí spojit dovolenou 
u moře s výukou jazyka.
Kvalitu školy ESE podtrhuje také členství v mnoha 
mezinárodních asociacích – Eaquals, ALTO, IALC a jiné.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

60

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20/miniskupina A0–C2 18 1+ 45 12/6

Intenzivní kurz 30/miniskupina A0–C2 18 1+ 45 12/6

Kombinovaný kurz 20 + 10 1) A0–C2 18 1+ 45 12+1

Obchodní angličtina 20 A2–C2 18 1+ 45 6

Obchodní angličtina 20 + 10 1) A2–C2 18 1+ 45 6+1

Privátní výuka 10/20/30/40 A0–C2 18 1+ 45 1

Zkouškový kurz IELTS/TOEFL 30 B1–C2 18 4–6/10 45 12

termín zkoušek IELTS (nástup 4–10 týdnů před datem zkoušky) – 6. 1., 1. 2., 24. 3., 7. 4., 26. 4., 12. 5., 24. 5., 2. 6., 23. 6., 7. 7., 2. 8., 18. 8., 
8. 9., 29. 9., 13. 10., 10. 11., 1. 12.  2018 

Zkouškový kurz KET/PET/FCE/CAE/CPE 30 A2–C2 18 8 45 12

nástupní termíny: 15. 1. (CPE), 22. 1. (KET/PET/FCE/CAE), 16. 4. (KET/PET), 23. 4. (CPE), 30. 4. (FCE/CAE), 2. 7. (FCE/CAE), 8. 10. (FCE/CAE), 
15. 10. 2018 (KET/PET/CPE)

50+ program A0–C2 50+ 2 45 4–12

nástupní termíny:  5. 3., 9. 4., 7. 5., 10. 9., 8. 10. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

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

ESE rezidence celoročně so/ne–so/ne 18 Wi-Fi    4)    3) S

White House hostel celoročně so/ne–so/ne 18 Wi-Fi  BS/S

Economy apartmány –  
ESE Central

celoročně so/ne–so/ne 18 Wi-Fi BS

Superior apartmány  
(Belmonte/Valey View)

celoročně so/ne–so/ne 18 Wi-Fi BS

Superior plus apartmány 
(Tamarisk)

celoročně so/ne–so/ne 18 Wi-Fi  BS   

Superior 30+ (Astolat) celoročně so/ne–so/ne 18 Wi-Fi  BS

Salini Resort****/ 
The George

celoročně so/ne–so/ne 18   Wi-Fi 2)  4)    3) S/P

1) Kombinovaný kurz/Obchodní angličtina – 20 lekcí obecných + 10 privátních/obchodních; 2) WiFi – zdarma pouze v lobby hotelu; 3) ubytování ve 
1/2 je možné pouze pro dvě osoby cestující společně; 4) povinný příplatek – využití 1/2 pokoje 1 osobou

Paceville – hlavní budova školy ESE

Naše doporučení

  moderně vybavená škola s více než   
 20letou zkušeností s výukou angličtiny

  škola ESE je akreditovaným zkouško- 
 vým centrem mezinárodně uznávaných  
 zkoušek

Výlety

   Valletta – hlavní město a památka 
zapsaná na seznamu UNESCO 

  Gozo – druhý největší ostrov souostroví

 Malta – European School of English

lokalita
Budova školy pro dospělé se nachází v severní části 
ostrova – městě St. Julians ve čtvrti Paceville. Na-
jdete zde restaurace, kavárny a bary, multikino, bow-
ling, nákupní střediska, kasina aj. Škola je přibližně 
5–10 minut chůze od moře a hlavní autobusové 
trasy, obchody a restaurace jsou snadno dosažitelné 
pěšky. Zaměstnanci školy se postarají o to, aby se 
pobyt stal pro každého studenta nezapomenutelným 
zážitkem.
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50+

Family pack
Oblíbené letní pobyty 

pro rodiče s dětmi již od 
8 let, které jsou ideálním 

spojením dovolené se 
studiem cizího jazyka 

Paceville – okolí recepce
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počet obyvatel 30 000

Informace o škole
Jazyková škola IELS Gozo je ideálním místem pro ty, 
kdo preferují prostředí malé rodinné školy s přátel-
skou a uvolněnou atmosférou. Škola má dlouholeté 
zkušenosti nejen se zajišťováním studia obecné, 
ale také např. obchodní angličtiny. Její nespornou 
výhodou je také malý počet českých a slovenských 
studentů, a to jak v sezoně, tak i mimo ni.

lokalita
Ghajnsielem leží na druhém největším maltském 
ostrově Gozo. Je prvním městečkem, na něž narazíte 
při cestě z přístavu Mgarr, v němž kotví trajekty za-
jišťující dopravu mezi ostrovy Malta a Gozo. Moderní 
dvoupatrovou budovu školy najdete na hlavní ulici.

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru 
•	 registrační poplatek
•	 ubytování dle vašeho výběru
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 leteckou dopravu na Maltu
•	 transfer z/na letiště na Maltě
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30

A0–C2 18 1+ 45 10

Obchodní angličtina 20 B1–C2 18 1+ 45 6

Privátní výuka 10 A0–C2 18 1+ 45 1

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 20 1 týden 2 týdny 3 týdny týden navíc

sezona A (SA): 18. 6.–10. 9. 2018

Host. rodina, 1/2 pokoj, snídaně 13 140 Kč 24 400 Kč 35 670 Kč 11 270 Kč

Migiarro rezidence, 1/2 pokoj, bez stravy 12 020 Kč 22 160 Kč 32 310 Kč 10 150 Kč

Hotel Grand****, 1/2 pokoj, snídaně 1) 16 870 Kč 31 880 Kč 46 890 Kč 15 010 Kč

sezona B (SB): 2. 4.–18. 6. 2018 + 11. 9.–26. 11. 2018

Host. rodina, 1/2 pokoj, snídaně 11 640 Kč 21 410 Kč 31 190 Kč 9 770 Kč

Migiarro rezidence, 1/2 pokoj, bez stravy 10 520 Kč 19 170 Kč 27 820 Kč 8 650 Kč

Hotel Grand****, 1/2 pokoj, snídaně 1) 14 400 Kč 27 020 Kč 39 600 Kč 12 580 Kč

1) povinný příplatek – využití 1/2 pokoje 1 osobou/týden od 4 490 Kč
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Budova školy

 Gozo – IELS Gozo

Připlatit si můžete (například)
•	 intenzivní kurz: 30 lekcí/týden 

2 400 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, snídaně/

týden od 1 500 Kč
•	 host. rodina: Wi-Fi/týden 530 Kč
•	 Migiarro rezidence: 

1/1 pokoj, bez stravy od 1 500 Kč
•	 transfer z/na letiště (zpáteční) 

2 270 Kč

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 20 1 týden 2 týdny 3 týdny týden navíc

sezona A (SA): 11. 6.–2. 9. 2018

Host. rodina, 1/2 pokoj, polopenze 14 550 Kč 27 770 Kč 40 980 Kč 13 220 Kč

White House hostel, 1/2 pokoj, bez stravy 13 750 Kč 26 170 Kč 38 580 Kč 12 420 Kč

ESE rezidence, 1/2 pokoj, snídaně 1) 16 690 Kč 32 040 Kč 47 390 Kč 15 350 Kč

ESE Central apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 13 750 Kč 26 170 Kč 38 580 Kč 12 420 Kč

Belmonte/Valley View apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 14 550 Kč 27 770 Kč 40 980 Kč 13 220 Kč

Tamarisk apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 16 150 Kč 30 970 Kč 45 790 Kč 14 820 Kč

Astolat apartmány 30+, 1/2 pokoj, bez stravy 16 950 Kč 32 570 Kč 48 190 Kč 15 620 Kč

sezona B (SB): 1. 1.–10. 6. 2018 + 3. 9.–24. 12. 2018

Host. rodina, 1/2 pokoj, polopenze 11 880 Kč 22 430 Kč 32 970 Kč 10 550 Kč

White House hostel, 1/2 pokoj, bez stravy 11 080 Kč 20 830 Kč 30 570 Kč   9 750 Kč

ESE rezidence, 1/2 pokoj, snídaně 1) 14 020 Kč 26 700 Kč 39 380 Kč 12 680 Kč

ESE central apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 11 080 Kč 20 830 Kč 30 570 Kč   9 750 Kč

Belmonte/Valley View apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 11 880 Kč 22 430 Kč 32 970 Kč 10 550 Kč

Tamarisk apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 13 220 Kč 25 100 Kč 36 980 Kč 11 880 Kč

Astolat apartmány 30+, 1/2 pokoj, bez stravy 13 750 Kč 26 170 Kč 38 580 Kč 12 420 Kč

Salini Resort studiové apartmány, 1/2 pokoj, bez stravy 1) 19 890 Kč 38 450 Kč 57 000 Kč 18 560 Kč

1) povinný příplatek – využití 1/2 pokoje 1 osobou/týden od 2 670 Kč

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru 
•	 registrační poplatek
•	 ubytování dle vašeho výběru
•	 transfer z/na letiště na Maltě
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 vybrané aktivity
•	 členství v plážovém klubu ESE 

(snížený poplatek o víkendech)
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 leteckou dopravu na Maltu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné 
•	 pojištění 

Připlatit si můžete (například)

•	 intenzivní kurz: 30 lekcí/týden 
2 540 Kč

•	 kombinovaný kurz: 20 + 10 lekcí/
týden 5 470 Kč

•	 privátní výuka: 10 lekcí/týden 
2 800 Kč

•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 
polopenze/týden od 2 670 Kč

•	 nadstandardní host. rodina: 1/2, 
vlastní koupelna, polopenze/
týden 3 870 Kč

•	 bezlepkovou dietu v host. rodině/
týden 1 870 Kč

13infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz12 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
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počet obyvatel 1 140 000

Informace o škole
Budova jazykové školy English in Cyprus se nachází 
v přístavním městě Limassol, druhém největším  
městě na Kypru. Jen dvacet minut od školy na-
leznete historické centrum města i písčité pláže. 
Budova školy je plně klimatizovaná a výuka probíhá 
v 18 moderně vybavených učebnách. Studenti mají 
možnost využít knihovnu, audiovizuální učebny, 
školní kavárnu i odpočinkovou místnost. Blízko školy 
se nachází celá řada dalších obchůdků, občerstvení 
a restaurací. Škola nabízí standardní, intenzivní 
nebo kombinované kurzy pro dospělé studenty, 
které probíhají vždy v dopoledních hodinách. Protože 
Kypr je ideálním místem pro rodinnou dovolenou, 
nabízí škola také možnost studia pro rodiče a děti již 
od 5 let. Všichni vyučující jsou vysoce kvalifikovaní 
lektoři anglického jazyka. 

lokalita
Kyperská republika je ostrovní stát ve Středozem-
ním moři. Hlavním městem je Nikósie. Po Sicílii 
a Sardinii je Kypr třetím největším ostrovem ve 
Středozemním moři. Je vyhlášený svými kulturními 
památkami, čistým mořem a překrásnými plážemi. 

Cena zahrnuje
•	  rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační + ubytovací poplatek
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 transfer z apartmánu Blue Crane 

do/ze školy při rezervaci kurzu 
i ubytování

Cena nezahrnuje
•	  ubytování a stravu
•	 dopravu na Kypr a zpět
•	 transfer z/na letiště
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

18

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 45 15

Intenzivní kurz 25 A0–C2 16 1+ 45 15

Kombinovaný kurz 25 + 5 A0–C2 16 1+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16  2) S/P

Apartmány Blue Crane celoročně ne–ne 18  1)  2) S/P

Orientační cena kurzu 2018

Kurzy/délka 1 týden 2 týdny 3 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20   8 540 Kč 14 420 Kč 20 920 Kč 5 870 Kč

Intenzivní kurz 25 10 150 Kč 17 620 Kč 25 100 Kč 7 480 Kč

Kombinovaný kurz 25+5 15 490 Kč 28 300 Kč 41 120 Kč 12 820 Kč

1) pouze v lobby apartmánu; 2) pouze pro dvě osoby cestující společně. Možnost 1–5lůžkových pokojů

 Kypr – English in Cyprus

Mezi oblíbená turistická místa patří Pafos (v západní 
části); Larnaka, Agia Napa, Protaras (ve východní 
části) a Limassol (druhé největší město a také hlavní 
přístav ostrova). Ročně navštíví Kypr okolo 2 milionů 
turistů. Úřední řečí na Kypru je řečtina a turečtina, 
převážná většina obyvatel navíc hovoří anglicky, a to 
na velice slušné úrovni. 

Naše doporučení

   možnost jazykového pobytu pro rodiče 
a děti již od pěti let s dopolední výukou 
ve stejné budově

   teplé a slunečné počasí téměř po celý 
rok, dlouhé písečné pláže

   ideální kombinace příjemně strávené 
dovolené a výuky cizího jazyka

   ubytování v apartmánu pouhé 3 minuty 
od písečné pláže
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Připlatit si můžete (například)
•	 ubytování v hostitelské rodině  

1/1 pokoj, snídaně/týden  
od 2 670 Kč

•	 ubytování v apartmánech Blue 
Crane 1/1 pokoj, bez stravy/týden  
od 6 010 Kč

•	 privátní výuka: 5 lekcí/týden  
od 5 340 Kč

•	 transfer z/na letiště Larnaca nebo 
Paphos 3 040 KčBudova školy



Naše doporučení

   nejžádanější destinace pro studium 
angličtiny

   nejširší nabídka různých typů kurzů 
po celé Velké Británii

   rychlé vyřízení pobytu – bezvízový styk 
pro občany České a Slovenské republiky 

   kvalitní jazykové školy prověřené dlou-
holetou spoluprací

Naše doporučení

   jazykové školy s perfektním zázemím 
a profesionálním přístupem

   kvalitní jazykové kurzy za nejnižší ceny

   pozitivní a nadšené ohlasy našich 
klientů

   zkombinujte studium na několika ško-
lách a poznejte tak z Irska co nejvíce

17infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz16 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Velká Británie patří mezi nejoblíbenější země, kam lidé 
cestují za studiem angličtiny. Důvodů je hned několik. 
Studium v přirozeném prostředí zaručuje maximální 
kontakt s cizím jazykem i mimo učebny jazykové školy 
a pokrok je znát již po krátkém čase. Dalším důvodem 
je také blízkost destinace a relativně jednoduchá do-
prava. Doporučujeme ji také zejména těm, kteří ještě 
na jazykovém pobytu nebyli, mají minimální znalost 
angličtiny, a proto si nejsou jisti cestou do zámoří. 
Navíc poznáte zblízka tento ostrovní stát, tradice na 
vás dýchne na každém kroku: zvyky, kultura a světo-
známé historické památky.

V naší nabídce jsou jazykové školy rozmístěné po 
celé Velké Británii. Mezi nejlákavější místa patří 
turisticky oblíbený Londýn, prestižní univerzitní 
města Oxford, Cambridge nebo moderní Manches-
ter. A například jižní pobřeží Anglie je v létě ideální 
destinace pro spojení studia angličtiny s dovolenou 
u moře. Opakem jihu je skotská metropole Edin-
burgh a osobitý charakter celého Skotska a přírody 
severní Anglie. Vedle velkoměst mají své kouzlo 
také malá města – jako například Paignton, Cardiff, 
Chester nebo Broadstairs. Výhodou je úspora času 
při dojíždění do školy a tím i celková úspora nákladů 
a rychlá orientace v průběhu prvních dnů pobytu.

 Velká Británie  Irsko

Popularita Irska jako studijní destinace stále stoupá. 
Je ideálním místem pro ty, kdo již navštívili Velkou 
Británii, a přitom stále nechtějí cestovat daleko. 
V rámci pobytu získáte jedinečnou šanci poznat 
místní zvyky, obyvatele a procestovat různá zákoutí 
této překrásné země s rozmanitou minulostí a spous-
tou památek zasazených do sytě zelené přírody.

Zájemci o studium angličtiny si mohou vybírat z na-
bídky kvalitních jazykových škol ve třech největších 
městech Irska. Záleží na vás, zda chcete být v centru 
živého Dublinu nebo na jeho klidnějším předměstí, 
zda jste milovníkem přírody nebo máte rádi historii 
a preferujete menší město. Ať už se rozhodnete stu-
dovat kdekoliv v Irsku, všude se setkáte s vřelým při-
vítáním. Přátelské chování je totiž pro Iry typické. Jsou 
otevření a nejednou se s vámi dá do řeči neznámý 
člověk na ulici. Irové se rádi baví, tancují a setkávají 
v tradičních hospůdkách při poslechu hudby. 
Vyberte si z naší nabídky jazykových kurzů a pře-
svědčte se na vlastní kůži.
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legenda:
0  autobusové nádraží Victoria Coach Station
1  letiště Heathrow Airport
2  letiště Gatwick Airport
3  letiště Luton Airport
4  letiště Stansted Airport
5  letiště Bristol Airport
6  letiště Manchester Airport
7  letiště Liverpool Airport
8  Dublin Airport
M  metro
B  bus (autobus)
T  train (vlak)

Přehled vzdáleností a spojů mezi  
letišti/nádražími a cílovými  

destinacemi jazykových pobytů  
ve Velké Británii a Irsku

Uvedené kombinace spojů a časy 
odpovídají informacím z vyhledávače 
spojů londýnské MHD – Transport  
for London (www.tfl.gov.uk).

Uvedené časové vzdálenosti odpovídají 
dojezdnosti autobusových spojů 
National Express.



počet obyvatel 165 000, jižní pobřeží Anglie

Informace o škole
MLS International College je větší rodinná škola, 
která si zakládá na kvalitní výuce. Specializuje se jak 
na obecnou angličtinu, tak i manažerské programy, 
které lze kombinovat s privátními lekcemi. Proto 
je vhodná pro všechny studenty, jejichž motivací 
a cílem je zlepšit obecné znalosti angličtiny nebo 
znalosti potřebné pro výkon jejich povolání. Od-
bornou angličtinu vyučují lektoři, kteří dříve v dané 
oblasti pracovali nebo stále pracují. Při výuce čerpají 
ze svých zkušeností, a jsou proto schopni do hodin 
reálně vnést atmosféru obchodního nebo průmys-
lového světa. Studenti, kteří se rozhodnou studovat 
na této škole, budou také mile překvapeni profesio-
nálním a zároveň přátelským přístupem lektorů. MLS 
International College je členem asociace Business 
English UK a je akreditována Britskou radou.

lokalita
Bournemouth je oblíbené přímořské letovisko a cent-
rum obchodu a vzdělávání v regionu jižního pobřeží 
Anglie. Díky nádherným písečným plážím patří již 
mnoho let k nejpopulárnějším rekreačním oblastem. 
Ne nadarmo je Jurské pobřeží zapsáno na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Díky místní univerzitě 
má Bournemouth velmi kosmopolitní charakter 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 studijní materiály
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi (o víkendu 
plná penze)

•	 závěrečný certifikát 
•	 využití vybavení školy 
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA) 

•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu
•	 příplatek k prvnímu týdnu 

ubytování ve výši 33 GBP
•	 příplatek k ubytování pro klienty 

pod 18 let ve výši 10 GBP/týden

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

35

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30

A1–C2 16 2+ 45 14

Obchodní angličtina 20/30 B1–C2 16 2+ 45 14

Zkouškový kurz IELTS 20/30 B1–C2 16 2+ 45 14

Zkouškový kurz FCE/CAE 20/30 B2/C2 16 2+ 45 14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 1) vlastní 
koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 P

Nadstandardní host. rodina celoročně ne–ne 16 P

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 13. 8.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 
Obchodní angličtina 20 
Zkouškový kurz FCE/CAE/IELTS 20

21 460 Kč 31 180 Kč 40 890 Kč 9 720 Kč

Intenzivní kurz 30 
Obchodní angličtina 30 
Zkouškový kurz FCE/CAE IELTS 30

23 200 Kč 33 790 Kč 44 370 Kč 10 590 Kč

sezona B (SB): 18. 6.–10. 8. 2018

Standardní kurz 20 
Obchodní angličtina 20 
Zkouškový kurz IELTS 20

23 200 Kč 33 790 Kč 44 370 Kč 10 590 Kč

Intenzivní kurz 30 
Obchodní angličtina 30 
Zkouškový kurz IELTS 30

24 940 Kč 36 400 Kč 47 850 Kč 11 460 Kč

1) P – polopenze v týdnu, o víkendu plná penze
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u.a kromě Angličanů tu budují svou kariéru studenti 
z mnoha cizích zemí. Najdete zde také ideální pod-
mínky pro jakýkoliv sport. Budova školy leží v centru 
města, v těsné blízkosti obchodů, restaurací, zahrad 
a také pláže, což může být pro studenty velmi 
atraktivní.

Naše doporučení

   rodinná škola s profesionálním 
přístupem

   široký výběr specializovaných kurzů 
pro profesionály

   lákavá nabídka – pro naše klienty  
mnohem výhodnější ceny

   možnost studovat zkouškový kurz 
již od 2 týdnů s nástupem každý týden

   projděte se po Jurském pobřeží –  
přírodní památce světového dědictví 
UNESCO

Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka 1 lekce 1 890 Kč
•	 nadstandard host. rodina:  

1/1 pokoj, polopenze, koupelna, 
internet/týden od 3 130 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow  
(1 cesta) 4 790 Kč

•	 transfer z/na letiště Gatwick  
(1 cesta) 5 510 Kč

Velmi Vás zdravím :). Děkuji za nakopnutí do 
krátkodobého studijního programu :). Byly to 
nejlepší 2 týdny po dlouhé době :). Škola je 
velmi profesionální, měli jsme možnost využí-
vat knihovnu a měli jsme i univerzitní výlety 
do Oxfordu, Christchurche. Také jsme ve škole 
probírali dění ve světě, což pro mne bylo 
velmi obohacující. 

Michaela

Ohlas z pobytu

19infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz18 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Budova školy

 Bournemouth – MLS International College

Učebna



počet obyvatel 250 000, jižní pobřeží Anglie

Informace o škole
Chcete se zdokonalit v angličtině a zároveň si 
naplno užívat volný čas mimo školu? Pak je škola EC 
v Brightonu tou nejlepší volbou. Prostory rekonstru-
ované budovy jsou moderní, učebny jsou vybavené 
nejnovější technikou a také zázemí školy je perfektní. 
Vším uvedeným jsou maximálně splněny požadavky 
na kvalitní výuku. Pokud potřebujete cizí jazyk pro 
výkon svého povolání, pak zvolte kombinaci obecné 
angličtiny s obchodními lekcemi nebo privátní lekce, 
kde se lektor bude věnovat jen vám. Pestrý program 
pro volný čas je ideální příležitostí procvičovat anglič-
tinu i mimo výuku. Poznejte město a zdokonalujte se 
v angličtině také při kurzu English in the City – alter-
nativa intenzivní výuky, kdy část lekcí probíhá venku. 
Škola EC Brighton je akreditována Britskou radou 
a je členem sdružení English UK.

lokalita
Brightonu se pro jeho kosmopolitní ráz a širokou 
škálu společenského a sportovního vyžití často 
přezdívá „Londýn u moře“. Najdete jej na jižním 
pobřeží Velké Británie a s hlavním městem má 
výborné a rychlé spojení. Z původně malé rybářské 
vesničky se během 19. století stalo módní přímořské 
letovisko lákající nejen Brity, ale i rekreanty z celého 
světa. Ve starém centru města najdete spoustu 
malých obchůdků se suvenýry a dalším oblíbeným 
zbožím. Mezi turisty patří k nejvyhledávanějším 
atrakcím města letní sídlo královské rodiny zvané 
Royal Pavilion, centrum podmořského světa nebo 
zábavní molo Brighton Pier, které je typické pro 

 Brighton – EC Brighton

všechna anglická přímořská města a vybíhá daleko 
do moře. Škola sídlí v centru Brightonu nedaleko 
tohoto oblíbeného mola, cca 2 minuty chůze  
od pláže.

Naše doporučení

   kvalitní kurzy a zázemí moderní školy 
jen pár minut od moře

   kombinace obecné angličtiny 
s obchodními lekcemi

   nejlepší příležitost, jak poznat Brighton, 
nabízí kurz English in the City – část 
lekcí probíhá mimo budovu školy

   pro naše klienty zvýhodněné ceny kurzů 
a žádné poplatky!

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině,  

1 pokoj, snídani
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 uvítací aktivitu
•	 e-learningový účet

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie  

(k pobytům na 6 týdnů a více 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět zdarma)

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné, pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka min. 2 lekce/týden 

od 1 890 Kč
•	 host. rodina: 1/1 nebo 1/2 pokoj, 

snídaně nebo polopenze/týden 
od 730 Kč

•	 studentský dům: 1/1 nebo 1/2 
pokoj, bez stravy/týden 
od -150 Kč

•	 transfer z/na letiště Gatwick  
(1 cesta) 2 760 Kč

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

33

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

(minut)
velikost třídy SA/

SB (max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30

A1–C2 18 1+ 45 13/15

Obchodní angličtina 30 A2–C2 18 1+ 45 13/15

Zkouškový kurz IELTS 30 B1–C2 18 4 45 13/15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 20, 30 B1/C1 18 4/8/11/12 45 13/15

nástupní termíny: 1. 1., 19. 3., 2. 7., 30. 7., 10. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava2) vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně so–so 18    1) S/P

Nadstandardní host. rodina celoročně so–so 18 S/P

Studentský dům – standard celoročně so–so 18 BS

Rezidence Seafront /
Mitre House

celoročně so–so 18 BS

Letní rezidence SB so–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 8 týdnů 11 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 17. 9.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 11 280 Kč 22 560 Kč 33 840 Kč 45 120 Kč - - -

Intenzivní kurz 30
Obchodní angličtina 30

13 020 Kč 26 040 Kč 39 060 Kč 52 080 Kč - - -

Zkouškový kurz 
FCE/CAE 20

- - - - - 124 090 Kč 124 240 Kč

sezona B (SB): 18. 6.–14. 9. 2018

Standardní kurz 20 12 350 Kč 24 710 Kč 37 060 Kč 49 420 Kč - - -

Intenzivní kurz 30
Obchodní angličtina 30

14 090 Kč 28 190 Kč 42 280 Kč 56 380 Kč - - -

Zkouškový kurz
FCE/CAE 20

- - - 49 420 Kč 98 830 Kč - -

1) pouze pro 2 cestující společně; 2) S – nelze využívat kuchyni k přípravě vlastních pokrmů

Vy
sv

ět
liv

ky
 k

 ta
bu

lk
ám

 v
iz

 p
ře

dn
í k

lo
pa

 k
at

al
og

u.

Pobyt probíhal skvěle. Výborná komunikace  
se školou, v případě nějakých studijních  
záležitostí vždy vyšli vstříc. Všichni milí,  
ochotní. Ubytování v rezidenci Mitre House 
bylo moc hezké. K dispozici jsme měli výběr  
ze dvou kuchyněk. 

Lidmila

Ohlas z pobytu

21infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz20 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Budova školy – hlavní vchodUčebna



počet obyvatel 250 000, jižní pobřeží Anglie

Informace o škole
Škola sídlící v Brightonu je centrálou řetězce jazy-
kových škol Embassy English pro Velkou Británii. 
Škola je umístěna v moderní prostorné budově, kde 
je v průběhu dne velmi rušno. Právě toto živé pro-
středí a skvělé zázemí školy lákají zejména mladší 
studenty. Kromě jiného nabízí škola ubytování v při-
lehlé a oblíbené letní rezidenci, která je dokonce do-
stupná studentům již od 16 let. Profesionální přístup 
vyučujících, ale i výborné technické vybavení a velmi 
kvalitní výuka patří k standardům, které lákají stu-
denty, aby se opět vrátili. Embassy English je členem 
asociace English UK a je akreditována Britskou 
radou. Organizace byla v roce 2015 již poněkolikáté 
oceněna v prestižní soutěži ST Awards jako „Nejlepší 
řetězec jazykových škol”, což jen podtrhuje vysokou 
kvalitu služeb.

lokalita
Brighton je mladé a svěží přímořské město s kosmo-
politní atmosférou a mnoha možnostmi společen-
ského i sportovního vyžití. Nachází se asi 80 km 
od Londýna a díky pravidelnému vlakovému spojení 
mezi oběma městy můžete být za necelou hodinu 
v britské metropoli. Brighton je město, které díky 
řadě zdejších škol nabízí bohatý studentský život 
včetně nepřeberného množství večerních aktivit 
a možností vyžití. V létě jistě využijete k relaxaci 

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup1)

65

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 2)

Intenzivní kurz 28
A0–C2 16 1+ 45 15

Obchodní angličtina 28 B1–C2 16 2+ 45 15

Zkouškový kurz IELTS 20/28 B1–C2 16 2+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 S/P/PP 3)

Rezidence Britannia 
Study Hotel

celoročně ne–ne 18 Wi-Fi BS

Voyager House SB ne–ne 16 Wi-Fi P/PP

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování) Kč

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 27. 8.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20/IELTS 20 21 050 Kč 31 580 Kč 42 110 Kč 10 530 Kč

Intenzivní kurz 28
Obchodní angličtina 28/IELTS 28

25 750 Kč 38 630 Kč 51 500 Kč 12 880 Kč

sezona B (SB): 18. 6.–24. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině a rezidenci Britannia Study Hotel/týden   1 020 Kč

1) bezbariérový přístup – ve škole + školní rezidenci; 2) výuka může probíhat i odpoledne 3) S, BS – nelze u studentů pod 18 let; je nutné objednat 
si polopenzi, případně plnou penzi

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, snídani
•	 studijní materiály
•	 využití vybavení školy
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček
•	 e-learningový účet

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 

5/10 lekcí/týden od 7 540 Kč
•	 host. rodina: 1/1 nebo 1/2 pokoj, 

snídaně nebo polopenze/týden 
od 200 Kč

•	 rezidenční ubytování: 1/1 nebo 
1/2 pokoj, polopenze/týden  
od 2 640 Kč

•	 plnou penzi/týden od 1 620 Kč 
(pro studenty pod 18 let)

•	 transfer z/na letiště Gatwick  
(1 cesta) 2 610 Kč

 Brighton – Embassy English

místní oblázkové pláže, které se nachází asi 
20 minut od školy. Škola se nachází v centru tohoto 
energického města, kousek od budovy hlavního 
nádraží.

Naše doporučení

   moderní vybavení školy s vlastní 
kantýnou

   letní rezidence s možností plné penze 
pro studenty již od 16 let

  v nabídce kurzy pro začátečníky

   ceny kurzovného výrazně sníženy oproti 
oficiálnímu ceníku školy

   s námi neplatíte registrační ani ubyto-
vací poplatek!
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Školu Embassy English jednoznačně doporučuji. 
Nejen, že má skvělé zázemí (mnoho učeben, ka-
várnu, jídelnu, společenskou místnost...), ale 
i styl výuky byl pro mě vyhovující. Jde hlavně 
o to se rozmluvit a naučit se často používané 
fráze (většina z těchto frazí se ve školách 
nevyučuje). Všichni zaměstnanci jsou neuvě-
řitelně milí a přátelští, takže se tu člověk 
vždy cítí vítán.

Petra

Ohlas z pobytu

23infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz22 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Budova školyBudova školy – vstupní hala



počet obyvatel 250 000, jižní pobřeží Anglie

Informace o škole
Studium na jazykové škole BSC Brighton doporuču-
jeme všem, kdo chtějí spojit studium angličtiny s po-
bytem u moře. V nabídce převládají kurzy angličtiny 
několika intenzit, nechybí ani cenově zvýhodněné 
odpolední kurzy. Nejen díky tomu je o školu v letních 
měsících velký zájem. Obecné kurzy lze doplnit o ob-
chodní lekce. Také letní krátkodobé kurzy s přípra-
vou na FCE nebo CAE se těší velké oblibě. Na zkouš-
kový kurz IELTS lze nastoupit každé pondělí. Klienti 
se sami často registrují i na tuto zkoušku, kterou 
je možné absolvovat přímo v Brightonu. Přátelská 
atmosféra a profesionální přístup učitelů bude pro 
vás příjemnou zkušeností. K přednostem školy určitě 
patří také přilehlá zahrada, kde se studenti rádi 
schází ve volném čase. Kvalitu BSC zaručuje akredi-
tace Britské rady a členství v English UK.

lokalita
Brighton je ideální místo pro ty, kdo chtějí spojit 
studium angličtiny s pobytem u moře a mít přitom 
snadné spojení s Londýnem. Brighton je mladé 
a svěží přímořské město s kosmopolitní atmosférou 
ležící na jihozápadním pobřeží země, asi 80 km 
od Londýna. Brighton, původně malá vesnička, se 
stal známým přímořským letoviskem díky bývalému 
letnímu sídlu královské rodiny. Royal Pavilion zůstal 
dodnes jednou z nejexotičtějších staveb ve Velké 
Británii. Město je známé svou kulturní rozmani-
tostí a různými festivaly, které přitahují umělce ze 
všech koutů světa. V centru města najdete mnoho 
obchůdků, kaváren a hospůdek. Přímořská část pak 
nabízí návštěvníkům nejrůznorodější možnosti spor-
tovního vyžití, zábavní molo i romantická zákoutí. 
V létě jistě využijete k relaxaci místní oblázkové pláže. 

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

15

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Obecný kurz 15 – dopolední/odpolední
Standardní kurz 20 – dopolední/odpolední
Intenzivní kurz 25
Superintenzivní kurz 30

A1–C2 16 2+ 50 11–14

Obchodní angličtina 25/30
Zkouškový kurz IELTS 20/25/30

B1–C2 16 2+ 50 11–14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 B2/C1 16 4/6 50 11–14

nástupní termíny: 5. 2., 30. 4., 25. 6. (CAE), 2. 7. (FCE), 30. 7., 22. 10. (CAE), 5. 11. 2018 (FCE)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava1) vlastní 
koupelna1/1 2/2 

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 S/P/PP/BS

Nadstandardní host. rodina celoročně ne–ne 16 S/P

Studentský dům celoročně ne–ne 18 BS

Letní rezidence 
Phoenix Halls

SB ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 6 týdnů

sezona A (SA): 2. 1. 2018–15. 12. 2018

Obecný 15 – odpolední 16 970 Kč 24 800 Kč 32 630 Kč  -

Obecný 15 – dopolední 20 450 Kč 30 020 Kč 39 590 Kč  - 

Standardní kurz 20 / Zkouškový kurz IELTS 20  23 350 Kč 34 370 Kč 45 390 Kč  -

Intenzivní kurz 25 / Obchodní angličtina 25 /
Zkouškový kurz IELTS 25

25 090 Kč 36 980 Kč 48 870 Kč  -

Superintenzivní kurz 30 / Obchodní angličtina 30 /
Zkouškový kurz IELTS 30

26 830 Kč 39 590 Kč 52 350 Kč  -

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 - - - 73 790 Kč

sezona B (SB): 1. 7.–27. 8. 2018

Standardní kurz 20 – odpolední (2. 7.–5. 8.) 19 290 Kč 28 280 Kč 37 270 Kč  - 

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 - - 50 030 Kč -

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině a ve studentském domě/týden     440 Kč

 1) S/BS – nelze u studentů pod 18 let, BS pouze u jednolůžkových pokojů

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 základní studijní materiály
•	 e-learningový účet
•	 ubytovací poplatek 
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

 Brighton – British Study Centres School of English

Škola BSC v Brightonu využívá prostory dvou budov 
umístěných v klidné rezidenční části města, pár 
minut od pláže.

Naše doporučení

   široký výběr kurzů a typů ubytování

   naši klienti neplatí registrační poplatek 
50 GBP

   ranní nebo odpolední kurzy s nižší 
intenzitou za výhodnější ceny
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 890 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, snídaně, 

polopenze, plná penze/týden 
od 150 Kč

•	 studentský dům: 1/1 pokoj, 
bez stravy/týden 1 450 Kč

•	 transfer z/na letiště Gatwick  
(1 cesta) 3 050 Kč

British study center v Brightone je vynikajúca 
škola s perfektnou organizáciou výučby a rodin-
ným zazemim. Plánujem na budúci rok opätovne 
využiť ich výučbu.

Jana

Ohlas z pobytu

Letní čtyřtýdenní 
přípravné kurzy 

na zkoušku
Cambridge – 
FCE, CAE
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počet obyvatel 400 000, jihozápadní pobřeží Anglie

Informace o škole
Studium v Bristolu doporučujeme všem motivovaným 
studentům. Díky vysoce intenzivní výuce zahrnující 
lekce konverzace a možnost dobrovolných lekcí samo-
studia patří k nejefektivnějším v naší nabídce. Kva-
litní výuka, přátelská atmosféra a individuální přístup 
ke každému studentovi – díky tomu všemu je škola 
velmi oblíbená i mezi našimi klienty. Svědčí o tom 
fakt, že si často po příjezdu prodlužují svůj pobyt nebo 
se rádi znovu vrací. Bezesporu k tomu přispívá i udr-
žovaný mix národností, které zde studují, a výborně 
organizované volnočasové aktivity. Výjimečná je také 
spolupráce s bristolskou univerzitou, která umožňuje 
studentům jazykové školy využít zázemí univerzity 
a je skvělou příležitostí k seznámení také s britskými 
studenty. Vysokou kvalitu vybavení, zázemí a služeb 
podtrhuje i hodnocení inspekce Britské rady. ELC 
Bristol byla oceněna 9 body, tedy excellence. Hodnotí 
se vybavení, zázemí a služby – a žádná jiná škola ve 
Velké Británii nedosáhla více bodů. ELC Bristol se 
stala jedním z prvních členů asociace English UK  
a je nově i členem sdružení škol Quality English.

lokalita
Bristol je oblíbené a prosperující město na jihozá-
padě Anglie, které nabízí mnohem víc než obvyklé 
výhody velkoměsta. Je skvělým místem pro ty, které 
nelákají velké vzdálenosti, všudypřítomní turisté 
a shon jako například v Londýně, a přesto chtějí 
mít možnost bohatého společenského a kulturního 
vyžití. Bristol je krásné historické město plné zeleně; 
na čtyři stovky parků a dalších zelených ploch volně 
přechází z městského prostředí do okolní přírody. 
Protéká jím známá řeka Avon, přes kterou se klene 
nezaměnitelná dominanta města, Cliftonský visutý 
most. Bristol je centrem kultury, vědy a vzdělání celé 
západní Anglie. Město je sídlem dvou významných 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru 
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi
•	 studijní materiály + přístup 

na e-learning
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 týdnů a více 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět zdarma)

•	 návaznou dopravu na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu
•	 příplatek k ubytování pro klienty 

pod 18 let ve výši 15 GBP/týden

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou 1)
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

17

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Intenzivní kurz 28 2) A1–C2 16 2+ 45 10–14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků; pokročilost A1 – 2. 1., 13. 3., 5. 6., 3. 7., 31. 7., 29. 8., 18. 9. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 28 B1/C2 16 10–12 45 10–14

nástupní termíny: 1. 1., 19. 3., 11. 6., 17. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P

Studentský dům celoročně ne–so 18    4) BS

Letní rezidence
Goldney Hall 3) SB ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 10 týdnů 11 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 1. 1.–29. 6. 2018 + 27. 8.–21. 12. 2018

Intenzivní kurz 28 22 620 Kč 33 210 Kč 43 790 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 28 - - - 107 300 Kč 117 890 128 470 Kč

sezona B (SB): 2. 7.–24. 8. 2018

Intenzivní kurz 28 24 070 Kč 35 380 Kč 46 690 Kč - - -

1) knihy k dispozici v multimediálním centru; 2) intenzivní kurz – 28 lekcí obecných + 2 konverzační + 4 samostudium; 
3) dostupná 8. 7.–26. 8. 2018; 4) dvoulůžkový pokoj – dle dostupnosti, bez garance
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Připlatit si můžete (například)
•	 studentský dům: 1/1 pokoj, 

bez stravy/ týden 0 Kč
•	 letní rezidence Goldney Hall: 1/1 

pokoj, bez stravy/ týden 0 Kč
•	 transfer z/na letiště Bristol  

(1 cesta) 1 310 Kč
•	 transfer z/na letiště Heathrow  

(1 cesta) 6 380 Kč
•	 transfer z/na letiště Gatwick  

(1 cesta) 7 540 Kč

 Bristol – The English Language Centre Bristol

univerzit a díky tomu žije bohatým společenským 
a nočním životem.

Škola The English Language Centre Bristol je umí- 
stěna v klidné, bezpečné rezidenční čtvrti Clifton 
v blízkosti bristolské univerzity. Centrum je od školy 
vzdáleno cca 20 minut pěšky. Studenti jsou rovno-
měrně rozděleni do dvou (v létě tří) budov, které jsou 
jen několik minut chůze od sebe.

Naše doporučení

   propracovaná intenzivní výuka s lekce-
mi konverzace navíc 

   potkejte místní studenty – škola vám 
umožní přístup do klubu místní univerzity

   jedna z nejlepších jazykových škol ve 
Velké Británii – vysoké hodnocení při 
inspekcích Britské rady

   zábavné aktivity za účasti zaměstnanců 
školy

Akční nabídka:
Po celý rok výrazně 
nižší ceny a navíc 

neplatíte registrační 
poplatek !

27infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz26 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
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Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

22

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) 1) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Intenzivní kurz 21 2) A1–C2 16 2+ 60 8–12

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 21 B1/C1 16 8, 12 60 8–12

nástupní termíny: 26. 3., 2. 7., 24. 9. 2018

50+ kurz 19 A2–C1 50 2 60 8–12

nástupní termín: 4. 6. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 3) vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 8 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 8. 1.–29. 6. 2018 + 3. 9.–21. 12. 2018

Intenzivní kurz 21 21 460 Kč 32 190 Kč 42 920 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 21 - - - - 128 760 Kč

Kurz 50+ 15 31 320 Kč - - - -

sezona B (SB): 2. 7.–31. 8. 2018

Letní intenzivní kurz 21 22 910 Kč 34 370 Kč 45 820 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 21 - - - 91 640 Kč -

1) součástí kurzu je samostudium v rozsahu až 14 hodin týdně; 2) Intenzivní kurz – možnost kombinace s 2 nebo 4 privátními lekcemi/týden; 
3) P – polopenze v týdnu, o víkendu plná penze

počet obyvatel 30 000, jihovýchodní pobřeží Anglie

Informace o škole
Díky vyvážené struktuře programu, která zahrnuje 
skupinovou výuku, samostudium i organizaci volného 
času studentů, nabízí Hilderstone College jeden 
z nejintenzivnějších a nejefektivnějších jazykových 
kurzů. Od svého založení si vybudovala vynikající 
reputaci po celém světě. Právě proto je vhodná pro 
motivované studenty, kteří navíc preferují studium 
v malém, klidném městě. Stejně tak ji doporučujeme 
i učitelům angličtiny, kteří si mohou vybrat ze široké 
nabídky specializovaných kurzů. Škola je právem 
pyšná také na své vysoce kvalifikované a zkušené 
učitele a označuje pedagogy za svou hlavní přednost. 
Ti se snaží o individuální přístup ke každému stu-
dentovi a vytvoření ideálních studijních podmínek. 
Hilderstone College je akreditována Britskou radou 
a je členem asociace English UK.

lokalita
Broadstairs je malé přímořské městečko nedaleko 
Doveru, známé jako okouzlující letovisko na břehu 
kanálu La Manche. Říká se, že je to ideální místo ke 
studiu. Město je totiž malé a klidné místo s krásným 
okolím a písečnými plážemi. Stará část Broadstairsu 
si stále zachovává svůj typický ráz malebné rybářské 
vesnice. V 19. století bylo Broadstairs oblíbeným  
letoviskem britské královské rodiny a mnoha slav-
ných umělců a spisovatelů jako například Char- 
lese Dickense. Hilderstone College sídlí v centru 
Broadstairsu.

Cena zahrnuje
•	 21 hodin výuky ve skupině  

+ až 14 hodin samostudia 
za přítomnosti pracovníka školy

•	 ubytování v hostitelské rodině, 
1/1 pokoj, polopenzi 
(o víkendu plná penze)

•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 registrační poplatek u kurzu 50+

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA) 

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

 Broadstairs – Hilderstone College

Naše doporučení

   kvalitní a velmi intenzivní výuka

   široká nabídka kurzů pro učitele 
angličtiny jako cizího jazyka

   moderní multimediální centrum 
zvyšující efektivitu výuky

   ceny kurzovného pro naše klienty 
výrazně sníženy! Vy
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 2 nebo 4 lekce/

týden jako doplňek k intenzivnímu 
kurzu od 2 610 Kč

•	  transfer z/na letiště Heathrow/
Gatwick (1 cesta) 3 770 Kč

50+

... píši Vám, neb Vám chci poděkovat za velmi 
trefné doporučení studijního pobytu v Broad-
stairsu. Opravdu to byla ta nejlepší volba, 
kterou jsme mohli učinit, a já jsem Vám velmi 
vděčen. V neveliké škole panují takřka rodinné 
vztahy. Všichni jsou tam příjemní, ochotní 
a prostředí působí velmi vřelým dojmem. Co 
se týče studia, jsem také velmi spokojen. 
Dostal jsem přesně to, co jsem očekával. Velmi 
kvalitní učitele, kteří neváhali poradit 
s čímkoliv.
Co se týče města a okolí, bylo to pro mě ide-
ální. Město skutečně nebylo nikterak veliké, 
přesto se v něm nacházelo mnoho možností na 
mimoškolní aktivity. Nejraději jsem měl sa-
mozřejmě procházky, nádherné pohledy na moře, 
útesy a pláže. Vše doplněné typickou britskou 
architekturou.

Václav

Ohlas z pobytu
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počet obyvatel 120 000, severovýchodně 
od Londýna

Informace o škole
K absolvování jazykového kurzu v Cambridge láká 
již město samotné. Tato škola také patří k řetězci 
Embassy English pro Velkou Británii, a tudíž je 
nabídka kurzů stejná pro všechna centra. Pokud 
zvolíte studium na této škole, zaručeně se vám 
dostane kvalitní výuky. Studenti jsou velmi spokojeni 
s příjemným prostředím a dobrým zázemím školy; 
ani zde nechybí kurzy obecné angličtiny, obchodní 
angličtiny nebo kurzy zaměřené na přípravu k mezi-
národně uznávaným zkouškám. Pro klienty, kterým 
je 30 let a více, nabízí tato škola kurzy obecné ang-
ličtiny 30+. Spousta studentů také využívá možnosti 
ubytování v populární rezidenci Study Inn. Škola je 
akreditována Britskou radou a je členem English UK.

lokalita
Cambridge je světoznámé univerzitní město, které 
se nachází ve střední Anglii. Historické budovy kolejí 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, snídani
•	 studijní materiály
•	 využití vybavení školy
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček
•	 e-learningový účet

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA) 

•	 návaznou dopravu na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

12

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 1) 
Intenzivní kurz 28

A0–C2 16 1+ 45 15

Standardní kurz 20 1) 
Intenzivní kurz 28

A0–C2 30 1+ 45 12

Obchodní angličtina 28 B1–C2 16 2+ 45 15

Zkouškový kurz IELTS 28 B1–C2 16 2+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 20/28 B2–C2 16 10 45 15

nástupní termíny: 3. 4., 24. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 S/P/PP 2)

Rezidence Study Inn celoročně ne–so 18 Wi-Fi BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 10 týdnů 3) týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 27. 8.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 21 460 Kč 32 190 Kč 42 920 Kč - 10 730 Kč

Intenzivní kurz 28 /
Zkouškový kurz IELTS 28 /
Obchodní angličtina 28

26 160 Kč 39 240 Kč 52 320 Kč - 13 080 Kč

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 - - - 107 160 Kč -

Zkouškový kurz FCE/CAE 28 130 650 Kč -

sezona (SB): 18. 6.–24. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden   1 020 Kč

1) lekce mohou probíhat i odpoledne; 2) klienti pod 18 let si musí objednat polopenzi nebo plnou penzi

 Cambridge – Embassy English

Naše doporučení

   ceny kurzovného jsou výrazně nižší 
oproti oficiálnímu ceníku školy a navíc 
s námi bez všech poplatků

   historické město s unikátní atmo-
sférou – navštivte jeden ze slavných 
symbolů Cambridge – King’s College 
Chapel

   kvalitu výuky garantuje prestižní oce-
nění ST Awards – cena pro „Nejlepší 
řetězec jazykových škol“

univerzit spolu se spoustou zeleně dodávají městu 
zvláštní a unikátní atmosféru. Městem protéká řeka 
Cam, kterou můžete poznat také díky jedné z mnoha 
turistických atrakcí – projížďce na loďkách. Díky 
univerzitám a jejich studentům je město vždy plné 
života a během celého roku tu probíhají různé kul-
turní akce jako živé koncerty či nejrůznější poutavé 
výstavy umění. Cambridge je dále proslavené univer-
zitními sportovními akcemi proti soupeři z dalšího 
univerzitního města – Oxfordu. Nejznámější jsou asi 
ragbyová utkání a závod veslic. Cambridge je také 
zajímavé pro všechny cyklisty. Půjčovny kol najdete 
doslova na každém rohu. Pokud by vám výběr aktivit 
pro volný čas přesto nestačil, stačí sednout na auto-
bus a navštívit Londýn, se kterým má město časté 
a velmi dobré spojení. 
Škola se nachází asi 20 minut pěšky od centra, 
v klidné lokalitě a nedaleko řeky – perfektní kontrast 
živého středu města s obchody, trhy, kavárnami 
a mezinárodními restauracemi.
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Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka: 5/10 lekcí/týden 

od 7 540 Kč
•	 host. rodina: 1/2 nebo 1/1 pokoj, 

snídaně nebo polopenze/týden 
od 610 Kč

•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 
bez stravy/týden od 3 650 Kč

•	 plnou penzi v host.rodině/týden  
1 830 Kč (pro studenty pod 18 let)

•	 transfer z/na letiště Stansted/
Luton (1 cesta) 2 900 Kč

NOviNkA 
Také kurzy obecné  
angličtiny určené pro  
studenty od 30 let 

Embassy English v Cambridgi má příjemné až ro-
dinné prostředí, kde se o vás stará skvělý tým 
nejen lektorů, ale i administrátorů. Škola má 
dobré zázemí nejen pro výuku, ale i na občerst- 
vování a obědy, pro které slouží "Cafeteria" 
v srdci budovy. Pro přestávky je také výborná 
zahrada okolo, kde se potkávají úplně všichni 
studenti školy a mohou tak navázat kontakt 
a (mezinárodně) si popovídat. Zde se také 
jednou za čas koná např. barbecue. Škola také 
organizuje pestrý doprovodný program na odpole-
dne i víkendy, který je samozřejmě dobrovolný. 
Univerzitní město Cambridge celému pobytu 
dodává tu správnou (studijní) atmosféru. Velmi 
pozitivně na vás zapůsobí přístup lektorů, 
kteří mají skutečný zájem na vašem progresu  
v jazyce.                               Maryna

Ohlas z pobytu
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počet obyvatel 320 000, hlavní město Walesu

Informace o škole
CELT v Cardiffu byla založena v roce 1989 a je 
nejdéle fungující soukromou jazykovou školou v této 
metropoli. Tuto školu doporučujeme všem studen-
tům, kteří chtějí studovat v klidnějším prostředí. 
Výhodou školy CELT je nižší počet studentů ve sku-
pinách a kvalitní výuka. Samotné studium je velmi 
dobře strukturované a vedené kvalifikovanými učiteli 
s dlouholetou praxí. A to vše nabízí za značně přija-
telné ceny. Někteří klienti jistě uvítají i často vyšší 
věkový průměr. Ten se, obzvláště mimo léto, pohy-
buje kolem 30 let. Jelikož se jedná o menší školu, 
ke každému studentovi se přistupuje individuálně, 
a to je jeden z mnoha důvodů, proč se klienti na tuto 
školu rádi vrací. Škola Centre for English Language 
Teaching je akreditována Britskou radou.

lokalita
Cardiff neboli Caerdydd je město dostatečně velké 
na to, abyste se v něm nenudili, ale zároveň ne tak 
velké, aby bylo únavné. Živé centrum s prostornými 
ulicemi plnými obchodů, restaurací a zábavních 
center plynule přechází v rozlehlé plochy zeleně. 
Doslova uprostřed města se tyčí romantický Cardiff 
Castle, významná památka dokumentující historický 
vývoj mnoha slohů. Bohatá historie i současnost se 
prolínají – budovu Národního muzea a galerie na-
jdete v těsné blízkosti univerzity. Pokud byste přece 
jen zatoužili po úniku z civilizace, překrásný přírodní 
park Brecon Beacons je nedaleko. Hlavní budova 
školy se nachází v centru metropole, které zároveň 
nabízí spoustu možností, jak trávit volný čas.

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi (o víkendu 
plná penze)

•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie  

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 studijní materiály (ve škole možno 

zapůjčit oproti vratné záloze 
10 GBP)

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné 
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

9

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 15
Intenzivní kurz 23

A1–C2 18 1+ 60 12

Kombinovaný kurz 15 + 6–10 1) A1–C2 18 1+ 60 12+1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 2) vlastní 
koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 18 P

Rezidence 3) celoročně ne–so 21 BS

Studio 3) celoročně ne–so 21    BS 4)

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny

sezona: 8. 1.–23. 3. 2018 + 9. 4.–22. 6. 2018 + 2. 7.–24. 8. 2018 + 3. 9.–14. 12. 2018

Standardní kurz 15   9 280 Kč 18 560 Kč 27 840 Kč 37 120 Kč

Intenzivní kurz 23 10 730 Kč 21 460 Kč 32 190 Kč 42 920 Kč

1) kombinovaný kurz – 15 lekcí obecných + 6-10 privátních; 2) P – polopenze v týdnu, o víkendu plná penze; 3) Rezidence/Studio – pouze 
k pobytům na min. 4 týdny; 4) ve studiu k dispozici vlastní kuchyňka

 Cardiff – Centre for English Language Teaching

Naše doporučení

   malá, rodinná škola s osobním 
přístupem zaměstnanců

   možnost kombinace obecné angličtiny 
s privátními lekcemi zaměřenými na 
obchod

   nechte se pohltit jedinečnou  
atmosférou místa!  
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Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka: 1 lekce  

(min. 10 lekcí)/týden 1 160 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden  - 440 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy, vlastní koupelna 
a kuchyň/ týden 730 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow  
(1 cesta) 5 660 Kč

Učitelé vám rádi vysvětli všechno co se týká 
gramatiky atd. a vždy jsou v dobré náladě 
stejně tak jako všichni studenti. Také mi velmi 
pomohlo to, že jsem bydlel v rodině, která vás 
neustále nutí mluvit a také poznáte jejich ži-
votní styl. Město Cardiff je velmi pěkné, jak 
pěkné, jak nové, tak i staré části města. 

Michal 

Ohlas z pobytu

Absolvujte pobyt do léta 
2018 a získejte 3+1 

nebo 4+2 týdny kurzu 
ZDARMA. 

Ale i poté pobyty 
za skvělé ceny!
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počet obyvatel 90 000, jižní pobřeží Anglie

Informace o škole
Škola The English Language Centre v Eastbourne 
má s výukou angličtiny více než 80leté zkušenosti. 
Nabízí kvalitní výuku pod vedením zkušených 
lektorů, při které se klade důraz na individuální 
potřeby studenta. V letních měsících je škola 
populární především mezi mladšími studenty, a to 
zejména díky letnímu kurzu s aktivitami. Nabídku 
kurzů se ale snaží přizpůsobovat různým věkovým 
skupinám s různými zájmy. Milovníci tenisu a golfu 
nebo jízdy na koni mohou zkombinovat studium 
s jejich zálibou, zájemci starší 50 let mohou zvolit 
kurz Fifty Plus, kde je zajištěn program plný aktivit 
a exkurzí. Taktéž lze kombinovat obecnou angličti-
nou s privátními lekcemi či se zaměřit na obchodní 
angličtinu. Škola byla zakládajícím členem asociace 
English UK. Za zmínku jistě stojí i to, že škola je 
vedena neziskovou vzdělávací organizací, která své 
příjmy investuje především do obnovy svého zařízení, 
vybavení a charity.

lokalita
Eastbourne je elegantní přímořské letovisko na 
jihovýchodě Anglie mezi městy Brighton a Hastings. 
Z původně malé rybářské vesničky Bourne vyrostlo 
v 19. století moderní viktoriánské město Eastbourne 
přitahující návštěvníky z celého světa. Kromě dlouhé 
promenády podél písečného pobřeží zde zakusíte 
směsici moderního života a historického městečka 
nabízejícího velké množství jak kulturního vyžití, tak 
přemíru sportovních příležitostí. O Eastbourne je 
také známo, že je nejslunečnějším místem v Británii. 
Škola Eastbourne School of English využívá k výuce 
dvě budovy oddělené pouze ulicí a zahradou. Umís-
tění školy je ideální, nedaleko centra města i pláží.

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 studijní materiály
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, snídaně
•	 aktivity a exkurze u letního kurzu
•	 přístup na e-learning
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 týdnů a více 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět zdarma)

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné, pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškových kurzů

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

20

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 25
Intenzivní kurz 30
Kombinovaný kurz 20 + 5/10 1)

A0–C2 16 2+ 45 12

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Letní standardní kurz 25 2) A1–C2 16–22 2+ 45 14

nástupní termíny: 25. 6., 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 25/30 B1–C2 16 10/12 45 12

Letní zkouškový kurz FCE/CAE 30 B2/C1 16 4 45 12

nástupní termíny: 8. 1., 26. 3., 2. 7., 30. 7., 17. 9. 2018

50+ kurz A1–C2 50 2 45 12

nástupní termíny: 14. 5., 28. 5., 11. 6., 13. 8., 27. 8., 10. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16    3) S/P

Nadstandardní host. rodina celoročně ne–so 16 P

Studentský dům SB 4) ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc 10 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 8. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 25 19 620 Kč 29 430 Kč 39 240 Kč   9 690 Kč - - 

Intenzivní kurz 30 21 340 Kč 32 020 Kč 42 690 Kč 10 380 Kč - -

50+ kurz 25 780 Kč - - - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 - - - - 102 660 Kč 119 360 Kč

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 - - - - 108 750 Kč 128 760 Kč

sezona B (SB): 25. 6.–24. 8. 2018

Letní standardní kurz 25 22 390 Kč 33 580 Kč 44 780 Kč 11 190 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 - - 44 780 Kč - -

1) kombinovaný kurz – 20 lekcí obecných + 5/10 privátních; 2) v ceně jsou zahrnuty i aktivity; 3) 1/2 pouze pro 2 cestující společně, v létě povinné 
pro studenty pod 18 let (ubytován s jiným studentem); 4) mimo léto – na ověření

 Eastbourne – The English Language Centre 

Naše doporučení

  ceny pro naše klienty výrazně sníženy

   studium v menším přímořském letovis-
ku – navštivte bílé útesy Beachy Head 
a Seven Sisters

   letní FCE/ CAE kurzy na 4 týdny

   pozitivní ohlasy našich klientů zname-
nají to nejlepší doporučení pro výběr 
této školy
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 600 Kč
•	 host. rodina, 1/1 pokoj, 

polopenze/ týden 490 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, koupelna/

týden 2 290 Kč
•	 transfer z/na letiště Gatwick  

(1 cesta) 2 760 Kč
•	 transfer z/na letiště Heathrow  

(1 cesta) 3 770 Kč

50+

Musím říct, že o něčem tak úžasném, co jsem 
měla možnost zde zažít, se mi ani nezdálo. 
Rodina, u které jsem ubytovaná, je naprosto 
perfektní, tak vstřícná, milá a velmi komu-
nikativní (což je skvělé). A co se týče školy 
jsem ohromená stylem výuky i vztahy mezi 
učitelem a žáky! 

Tereza

Ohlas z pobytu

Letní standardní 
kurz s organizova-

nými aktivitami 
pro studenty 

16-22 let
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počet obyvatel 500 000, hlavní město Skotska

Informace o škole
Edinburgh je sám o sobě studentské město a ti, 
kdo chtějí studovat v přátelské atmosféře a poznat 
hlavní město Skotska, neváhají a volí školu Kaplan 
IE. Ta je součástí řetězce jazykových škol působících 
po celém anglicky mluvícím světě. Struktura kurzů je 
víceméně stejná ve všech centrech této organizace. 
Nabídka zahrnuje kurzů zahrnuje obecnou nebo ob-
chodní angličtinu či přípravné kurzy k mezinárodně 
uznávaným zkouškám. Škola využívá nejmodernější 
vybavení a unikátní výukový systém zvaný K+, který 
byl vyvinut speciálně pro Kaplan IE a je tedy plně 
přizpůsoben potřebám studentů. Pokud chcete 
vycestovat na delší dobu, škola nabízí komplexní 
program Akademický semestr/rok s danými nástup-
ními termíny. Jako všechny jazykové školy ve Velké 
Británii, se kterými spolupracujeme, je také Kaplan 
akreditován Britskou radou. 

lokalita
Edinburgh přitahuje každý rok obrovské množství 
turistů. Kromě starobylého hradu nad městem je zde 
spousta dalších příležitostí, jak vychutnat roman-
tickou a zasněnou atmosféru, ať už se procházíte 
křivolakými uličkami města příkře klesajícími k řece, 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenzi
•	 studijní materiály
•	 využití vybavení školy
•	 závěrečný certifikát
•	 využití počítačové laboratoře 

s přístupem na internet
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 týdnů a více 
týdnů autobusová jízdenka 
do Londýna ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo 
pobytu, příp. transfer školy 
z letiště Edinburgh 

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné, pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

20

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A1–C2 16 2+ 45 15

Intenzivní kurz 27 A1–C2 16 2+ 45 15

Superintenzivní kurz 35 A1–C2 16 2+ 45 15

Obchodní angličtina 35 B1–C2 16 2+ 45 15

Zkouškový kurz IELTS 35 B1–C2 16 2–10 45 15

Zkouškový kurz FCE/CAE 35 B2/C1–C2 16 2–10 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 P

Nadstandardní host. rodina celoročně ne–ne 16    1) P

Rezidence celoročně so–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 21 170 Kč 31 760 Kč 42 340 Kč 10 590 Kč

Intenzivní kurz 27 22 790 Kč 34 190 Kč 45 590 Kč 11 400 Kč

Superintenzivní kurz 35 
Obchodní angličtina 35 
Zkouškový kurz FCE/CAE/IELTS 35

24 650 Kč 36 980 Kč 49 300 Kč 12 330 Kč

sezona B (SB): 25. 6.–24. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden 730 Kč

Letní příplatek k ubytování v rezidenci/týden 870 Kč

1) nadstandardní host. rodina - dostupnost závisí na obsazenosti (na ověření), pouze pro dva cestující společně

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 600 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden od 730 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, polopenze, 

koupelna/týden od 2 030 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy, koupelna/týden  
od 1 890 Kč

•	 transfer z/na letiště Edinburgh  
(1 cesta) 2 030 Kč

 Edinburgh – Kaplan International English

navštívíte některou z úžasných skotských sbírek 
umění nebo vyrazíte na výlet do nedalekých kopců. 
Nedotčená příroda, množství vodopádů, skal a jezer 
nabízí úchvatné zážitky každému návštěvníkovi 
Skotska, který se cestou zpět do civilizace určitě 
neopomene zastavit na skok v některé z tradičních 
palíren skotské whisky. V ulicích Edinburghu potom 
zcela jistě narazíte na pravé Skoty v tradičním 
kiltu – ten si jako suvenýr můžete zakoupit takřka 
v každém místním obchůdku. Důvodů pro zapsání 
Edinburghu na seznam světového dědictví UNESCO 
bylo určitě mnohem více. Jazyková škola Kaplan IE 
sídlí v budově z 19. století nedaleko centra města, 
jen pár minut chůze od nejznámější edinburské ulice 
Princess Street.

Naše doporučení

   výuka v historické budově v centru 
města

   přípravné kurzy na cambridgeské 
zkoušky již od 2 týdnů a s nástupními 
termíny každé pondělí

   ubytujte se v nové a moderně vybavené 
rezidenci

   výběr volitelných lekcí v rámci 
superintenzivního kurzu

   pro naše klienty výrazně sníženy ceny 
oproti oficiálnímu ceníku školy
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Edinburgh je nádherné město. Starší paní, 
u které jsem byla ubytovaná, byla velmi milá 
a ochotná, skvěle vařila, nebylo si na co stě-
žovat. Škola se nachází blízko centra a učitelé 
byli opravdu výborní. Edinburghské autobusy 
a celkově hromadná doprava jsou velice čisté. 
Pobyt předčil všechna má očekávání. Také je 
dobré, že v této destinaci nebylo mnoho Čechů, 
což člověku umožňuje bavit se s ostatními pře-
vážně anglicky. 

Tereza

Ohlas z pobytu
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počet obyvatel 120 000, severní Anglie 

Informace o škole
Škola English in Chester byla založena roku 1976 
a je jedinou školou akreditovanou Britskou radou, 
která ve městě nabízí celoroční jazykové kurzy pro 
cizince. Tento fakt s sebou přináší výhody v podobě 
menšího počtu mezinárodních studentů a jedineč-
nou možnost zažít pravé britské město na severu 
Anglie. Předností školy jsou vysoce intenzivní kurzy 
a osobní přístup učitelů ke studentům. Motivovaným 
klientům doporučujeme kurz 25+, který kombinuje 
lekce obecného jazyka s angličtinou využívanou 
v pracovním prostředí. Tento kurz probíhá v exeku-
tivním centru naproti hlavní budově školy. Kurz je 
vhodný pro ty, kdo preferují vyšší věkový průměr ve 
třídě a výuku v menší skupině s max. 6 studenty. 
Studentům nad 50 let se nabízí kurz Fifty Plus, 
který zahrnuje některé organizované aktivity. Školu 
doporučujeme všem, kteří se chtějí zdokonalit v an-
glickém jazyce a zároveň mají rádi historii a přírodu. 
Škola se umisťuje v hodnocení inspektorů Britské 
rady pravidelně na předních příčkách a patří tak 
mezi nejlepší školy ve Velké Británii.

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

20

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Intenzivní kurz 28 A1–C2 16 2+ 45 12

25+ kurz 30 1) A1–C2 25 1–6 45 6

Kombinovaná angličtina 30 + 5 2) A1–C2 25 1–6 45 6+1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků
nástupní termíny: úroveň A1 – 8. 1., 3. 4., 2. 7., 24. 9. 2018

50+ kurz 20 A1–C2 50 2–3 45 10

nástupní termíny: 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 20. 8., 3. 9., 24. 9. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 B1–C2 16 5/10 45 12

nástupní termíny: 12. 3., 16. 4., 21. 5., 23. 7., 8. 10., 12. 11. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 4) vlastní 
koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 17 S/P

Nadstandardní hostitelská 
rodina3)  celoročně ne–so 25 S/P

Rezidence Waterside Court 
(min. 2 týdny)

celoročně ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 5 týdnů 10 týdnů

sezona: 8. 1.–21. 12. 2018

Intenzivní kurz 28 /
Zkouškový kurz IELTS 28

- 20 880 Kč 31 290 Kč 41 760 Kč - -

25 + kurz 30 16 100 Kč 32 220 Kč 48 310 Kč 64 380 Kč - -

Kombinovaná angličtina 
30 + 5

22 880 Kč 45 760 Kč 68 640 Kč 91 520 Kč - -

50+ kurz 20 - 24 820 Kč 37 210 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 - - - - 54 670 Kč 117 160 Kč

1) kombinace obecné angličtiny s angličtinou využívanou v pracovním prostředí; 2) kombinovaná angličtina – 30 lekcí obecné angličtiny a angličtiny 
využívané v pracovním prostředí + 5 privátních; 3) dostupné pouze studentům kurzů 25+ a 50+; 4) S – nelze využívat kuchyni k přípravě vlastních 
pokrmů

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, snídani
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček 
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškových kurzů FCE/CAE
•	 e-learningový účet

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu IELTS

 Chester – English in Chester

lokalita
Chester leží na řece Dee poblíž hranice s Walesem. 
Je jedním z nejlépe zachovalých historických měst 
Anglie, což dokazuje středověká hradba z červeného 
pískovce, bývalé opevnění. Unikátní je také zdejší 
městská architektura – např. tzv. Rows, hrázděné 
„černobílé“ domy ze 13. století, nebo dvoupatrové 
kryté promenády zvané „Double Deckers“. Kromě 
historických památek je možno v Chesteru navštívit 
také jednu z největších britských zoo, podmořský 
svět Blue Planet Aquarium, koňské dostihy nebo 
tradiční anglické hospůdky. Chester je město nejen 
historické, ale i žijící, plné mladých lidí. Není divu, 
že v posledních letech byl Chester několikrát zvolen 
nejkrásnějším městem Anglie. Díky své poloze je 
ideálním výchozím bodem pro výlety do Skotska, 
Walesu, Liverpoolu, Manchesteru nebo např. Yorku.
Budovy školy se nacházejí na malém, 200 let starém 
náměstí pouhých pár minut chůze od centra města.

Naše doporučení

   rodinná škola vhodná pro každého

   studium angličtiny ve velmi „anglickém” 
prostředí v jednom z nejkrásnějších 
měst Anglie

   škola je zkouškovým centrem pro cam-
bridgeské zkoušky FCE/CAE

   u nás získáte výhodnější ceny

Vy
sv

ět
liv

ky
 k

 ta
bu

lk
ám

 v
iz

 p
ře

dn
í k

lo
pa

 k
at

al
og

u.

Připlatit si můžete (například)
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 810 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden od 1 480 Kč
•	 host. rodina: speciální dieta 

870 Kč
•	 transfer z letiště Manchester  

(1 cesta) 1 600 Kč

50+

Musím s potěšením říci, že jsem zcela nadšená 
ze všech poskytnutých služeb, tj. škola byla 
naprosto úžasná, také ubytování bylo prima, 
rovněž Chester a jeho okolí je moc hezký, 
s dobrým vlakovým spojením do Walesu, Liver-
poolu apod., takže jsem se nestačila ani chvi-
ličku nudit, spíše naopak, je myslím nemožné 
vše stihnout.
Toto nebyl můj první jazykový kurz, takže můžu 
porovnávat, ale určitě to byl kurz nejlepší 
a všem školu v Chesteru vřele doporučuji.

Leona

Ohlas z pobytu
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počet obyvatel 470 000, severozápadní Anglie

Informace o škole
Škola LILA* Liverpool byla otevřena v roce 2004 
a od té doby její popularita neustále roste, a to 
hlavně mezi studenty, jimiž byla zvolena nejlepší 
jazykovou školou v Anglii v roce 2012 a 2013. 
LILA* je moderní škola a poskytuje studentům vše, 
co potřebují, aby výuka byla co nejpřínosnější – vyba-
vené učebny, počítače a tablety využívané při výuce. 
Vše, co je probíráno ve třídách, naleznete také na 
online portálu a nic vám tak neunikne. K lekcím 
obecné angličtiny můžete přidat obchodní angličtinu 
nebo přípravu na zkoušku IELTS. 
Otevřené prostory vybízí k setkávání s dalšími 
studenty o přestávkách a naopak klidná čítárna 
umožňuje soustředění na případné samostudium.
LILA* pro vás bude ta nejlepší volba v případě, že 
hledáte spojení kvalitní výuky a atraktivní lokality.
Škola je akreditována Britskou radou a je členem 
asociace English UK. 

lokalita
Liverpool pro mnoho lidí znamená působiště legen-
dární hudební skupiny The Beatles nebo slavného 
fotbalového klubu. Bylo by hříchem nenavštívit 
muzeum populárních „Brouků“, které sídlí v Alber-
tových docích. Typické cihlové doky vytvořily pozadí 
mnoha filmům, například i pro Sherlocka Holmese. 
Mimo to je také kulturním centrem se spoustou 
dominantních a zajímavých staveb, mezi které se 
řadí i jeho dvě katedrály.
Liverpool je skvělé místo pro studium angličtiny. Stu-
dentské prostředí tří univerzit se promítá do celkové 

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

18

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 1) A0–C2 16 1+ 45 15/18

Intenzivní kurz 28 A0–C2 16 1+ 45 15/18

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P/PP

Studentská rezidence celoročně ne–so 18 BS

Studentská rezidence celoročně ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 2) týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–21. 12. 2018

Obecný kurz 20 22 040 Kč 31 320 Kč 38 280 Kč 10 010 Kč

Standardní kurz 28 23 270 Kč 33 170 Kč 40 460 Kč 10 730 Kč

sezona B (SB): 25. 6.–13. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině a rezidenci/týden      440 Kč

1) lekce mohou probíhat i odpoledne; 2) cena počítána v rámci akce 3 + 1 týden kurzu zdarma

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenze
•	 ubytovací a registrační poplatek
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček 

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu
•	 příplatek za ubytování k 

1týdennímu pobytu 30 GBP 

 Liverpool – LILA*

atmosféry. Široká škála kulturních a jiných akcí ve 
městě umožňuje škole organizovat nejrůznější akti-
vity, které jsou příležitostí k seznámení se s dalšími 
studenty a k poznání místa pobytu.
Podle turistického průvodce Rough Guide je Liver-
pool čtvrté město s nejpřátelštější atmosférou na 
světě.  
Škola se nachází v centru města, nedaleko rušné 
hlavní ulice a Liverpool ONE – nákupního, rezidenč-
ního a rekreačního komplexu.

Naše doporučení

   moderní vzhled a skvělé zázemí školy

   studium ve městě zapsaném na sezna-
mu světového dědictví UNESCA

   zvýhodněné ceny pro 2–3 týdenní poby-
ty a ZDARMA exkurze: FC Liverpool tour 
nebo Beatles tour

   složte zkoušku FCE/CAE přímo ve škole

3 + 1 týden
výuky

ZDARMA

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 160 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, plná 

penze/týden 290 Kč
•	 rezidence: 1/1 pokoj, vlastní 

koupelna, bez stravy/týden  
od -150 Kč

•	 rezidence: 1/1 pokoj,bez stravy/
týden -870 Kč

•	 transfer z/na letiště Liverpool  
(1 cesta) 1 160 Kč

Budova školy Interiér školy



počet obyvatel 10 mil., hlavní město Velké Británie

Informace o škole
Wimbledon School of English se může pochlubit již 
více než 50letou tradicí, a tudíž je jednou z nejstar-
ších privátních jazykových škol ve Velké Británii. 
Předností WSE je dobré jméno školy, atraktivní 
lokalita, široká nabídka kurzů a možnost nezávis-
lého ubytování v rezidenci či studentském domě. 
Ačkoliv se nachází v Londýně, nabízí některé typy 
ubytování v pěší vzdálenosti od školy. Nabízí jak 
možnost studia obecné angličtiny již začátečníkům, 
tak i například letní přípravné kurzy na zkoušku FCE 
nebo CAE pro pokročilé. Škola má výhodu akredito-
vaného zkouškového centra, a proto můžete zkoušku 
složit přímo ve škole a nemusíte nikam cestovat. 
Její kvalitu zaručuje akreditace Britské rady, členství 
v English UK a v organizaci Quality English, která 
sdružuje přední nezávislé jazykové školy v Anglii.

lokalita
Londýn je kosmopolitní metropole plná známých 
historických staveb, muzeí, divadel, parků, obchodů, 
restaurací a klubů. Přitahuje všechny, kdo si chtějí 
užít vzrušující život ve velkoměstě nekonečných mož-
ností. Samotný Wimbledon, proslavený tenisovými 
kurty, nabízí mnoho možností kulturního i sportovního 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 ubytovací poplatek
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 přístup k e-learningovým cvičením

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 náklady na návaznou dopravu a MHD
•	 pracovní sešit (ve škole k zapůjčení 

oproti vratné záloze 30 GBP)
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

25

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

(minut)
velikost třídy SA/

SB (max.)

Standardní kurz 24 A0–C2 16 1+ 50 14/16

Intenzivní kurz 24 + 4 1) A0–C2 16 1+ 50 14/16

Obchodní angličtina 24 B2–C2 20 2–12 50 14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, 
pokročilost A0 – 8. 1., 26. 2., 30. 4., 11. 6., 28. 8. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 28 Express B2/C1 16 4 50 16

nástupní termín: 2. 7., 30. 7. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 24 B2/C1 16 7/10/13 50 14

nástupní termíny: 8. 1., 19. 3., 30. 4. (FCE), 10. 9. (CPE), 17. 9., 29. 10. (FCE) 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 3) vlastní 
koupelna1/1 2/2

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

Nadstandardní host. rodina 2) celoročně so–so 16 S/P

Studentský dům (min. 2 týdny) celoročně so–so 18 BS    4)

Studentský dům – superior 
(min. 2 týdny)

celoročně so–so 18/25 BS 

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 7 týdnů 10 týdnů 13 týdnů

sezona: 1. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 24
Obchodní angličtina 24

27 260 Kč 39 730 Kč 52 490 Kč - - -

Intenzivní kurz 24 + 4 30 160 Kč 44 080 Kč 58 290 Kč - - -

Zkouškový kurz IELTS 24 – Express - - 52 490 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 28 – Express - - 58 290 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 24 - - - 87 460 Kč 124 120 Kč 151 350 Kč

1) Intenzivní kurz – 24 lekcí obecných + 4 volitelné, u začátečníků jsou volitelné lekce zaměřeny na komunikační dovednosti; 2) možnost připlatit si navíc 
ubytování blíže ke škole; 3) S, BS – nelze u studentů pod 18 let; 4) vlastní koupelna – na vyžádání, bez garance

 Londýn – Wimbledon School of English

Naše doporučení

   profesionální a efektivní výuka v jedné 
z nejlepších jazykových škol v UK

   s námi neplatíte registrační poplatek!

   zkouškové centrum pro Cambridgeské 
zkoušky FCE/CAE a IELTS

   široká nabídka ubytování – možnost 
připlatit si pěší vzdálenost z hostitelské 
rodiny do školy

   britská metropole – město nepřeber-
ných možností kulturního vyžití

vyžití. Výhodou je jistě i umístění budovy školy v klidné 
rezidenční části této jinak živé čtvrti. Ke škole patří 
zahrada, která je ideálním místem pro studium i re-
laxaci. Pokud chcete vyjet do centra Londýna, cesta 
metrem trvá přibližně 20–30 minut.
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Připlatit si můžete (například)
•	 host. rodina: 1/1 pokoj,snídaně 

nebo polopenze, příp. vlastní 
koupelna nebo blízko školy/týden 
od 440 Kč

•	 studentský dům: 1/1 pokoj, 
bez stravy, vl. koupelna/týden 
od 3 480 Kč

•	 studentský dům: 1/1 pokoj, 
bez stravy/týden od 580 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow  
(1 cesta) 2 900 Kč

40+

Renomé školy 
a atraktivní 

londýnská lokalita.
Co chtít víc ?

43infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz42 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
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počet obyvatel 10 mil., hlavní město Velké Británie

Informace o škole
Londýnská škola Embassy English je jednou ze 
čtyř (dále Hastings, Brighton a Cambridge), které 
má tato organizace s celosvětovou působností ve 
Velké Británii. Poskytuje vysoký standard výuky, 
profesionální přístup vyučujících a skvělé zázemí 
pro intenzivní studium. To vše navíc v oblíbené části 
Londýna – Greenwich. Londýnské centrum Embassy 
English doporučujeme všem, kdo se cítí dobře v mo-
derním a dynamickém prostředí. Někteří studenti 
uvítají i ubytování v rezidenci s možností objednání 
polopenze. Stravování a umístění rezidence hned 
vedle školy z ní dělá velmi oblíbenou, především 
mezi mladšími studenty. Embassy English je členem 
asociace English UK a je akreditována Britskou 
radou. Garancí kvalitní výuky je také opětovné 
vítězství Embassy English v prestižní soutěži ST 
Awards v kategorii „Nejlepší řetězec jazykových škol 
s celosvětovou působností”.

lokalita
Londýn je populární kosmopolitní velkoměsto 
s nepřeberným množstvím možností, jak trávit volný 
čas. Moderní budova Embassy English v Londýně 
se nachází v oblasti parků ve čtvrti Greenwich, 
jihovýchodně od centra Londýna. V této oblasti jsou 
například známé Island Gardens, odkud můžete 
projít tunelem pro pěší pod řekou Temží, zhlédnout 
plachetnici Cutty Sark ze 17. století nebo navštívit 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, snídani
•	 studijní materiály
•	 využití vybavení školy
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček
•	 e-learningový účet

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 transfer školy z letiště na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné 
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

34

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 1)

Intenzivní kurz 28
A1–C2 16 1+ 45 15

Obchodní angličtina 28 B1–C2 16 2+ 45 15

Zkouškový kurz IELTS 20/28 B1–C2 16 2+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 2) vlastní 
koupelna1/1 1/2

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

Školní rezidence celoročně ne–ne 16 BS/P/PP

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 27. 8.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20/
Zkouškový kurz IELTS 20

21 050 Kč 31 580 Kč 42 110 Kč 10 530 Kč

Intenzivní kurz 28/ Zkouškový kurz IELTS 28/ 
Obchodní angličtina 28

25 750 Kč 38 630 Kč 51 500 Kč 12 880 Kč

sezona B (SB): 18. 6.–24. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden 1 020 Kč

1) lekce mohou probíhat i odpoledne; 2) S, BS – nelze u studentů pod 18 let; je nutné objednat si polopenzi, případně plnou penzi

Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka: 5/10 lekcí/týden 

od 7 540 Kč
•	 host. rodina: 1/1 nebo 1/2 pokoj, 

snídaně nebo polopenze/týden 
od 610 Kč

•	 rezidenční ubytování: 1/1 nebo 
1/2 pokoj, bez stravy nebo 
polopenze/týden od 1 830 Kč

•	 plná penze od 1 830 Kč 
(pro studenty pod 18 let)

•	 transfer z letiště Heathrow  
(1 cesta) 3 310 Kč

Naše doporučení

   moderní škola s bezbariérovým 
přístupem

   s námi neplatíte registrační 
ani ubytovací poplatek

   ceny kurzovného výrazně sníženy oproti 
oficiálnímu ceníku školy

   Greenwich – klidnější část Londýna 
s Královskou observatoří, nultým poled-
níkem, krásným výhledem na město 
a lákavou plavbou lodí po řece Temži

Nadstandardně
vybavená rezidence 

hned vedle školy.

 Londýn – Embassy English

spoustu kaváren, tradičních anglických restaurací 
a obchodů. Z Greenwich je nejkrásnější výhled na 
Londýn a právě zde najdete i nultý, Greenwichský 
poledník. V oblasti se nachází rovněž Královská ob-
servatoř a Národní námořní muzeum. Cesta ze školy 
do centra trvá asi 20 minut metrem.
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45infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz44 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Budova školy Interiér školy



Bylo to skvělé, zábavné, nezapomenutelná zku-
šenost, lidi z celého světa. Děkuji za zpro-
středkování skvělého vzdělávacího výletu.

Jan

Ohlas z pobytu

47infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz46 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

počet obyvatel 10 mil., hlavní město Velké Británie

Informace o škole
Škola BSC London Hampstead vám poskytne vý-
borné podmínky pro studium díky svému kvalitnímu 
zázemí a výborným učitelům. Při výběru kurzu máte 
možnost vybírat z různých intenzit obecné angličtiny. 
Novinkou v nabídce je studium odpoledního kurzu za 
zvýhodněnou cenu. Motivovaní studenti se mohou 
zdokonalit například v obchodní angličtině nebo se 
připravit na IELTS zkoušku. Výhodou této školy také 
je, že nabízí ubytování ve studiových apartmánech, 
které jsou v pěší vzdálenosti od školy, popřípadě 
hostitelskou rodinu i s možností vlastního sociálního 
zařízení. O vysoké kvalitě školy svědčí členství a ak-
reditace ve většině organizací garantujících kvalitu 
jazykových kurzů pro cizince ve Velké Británii – je 
akreditována Britskou radou a je členem asociace 
English UK.

lokalita
Londýn je město, které můžete navštívit sto-
krát, a pokaždé budete překvapeni, že objevíte 
něco nového. Hlavní atrakce rušné metropole 
najdete v centru, na mnohá kouzelná místa ale 
narazíte i mimo něj. Patří mezi ně např. Hamps-
tead Heath – jeden z největších přírodních parků 
v Londýně. 
Umístění školy Hampstead School of English je 
naprosto jedinečné – nachází se v rezidenční 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 ubytovací poplatek
•	 zápisné do školy
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 přístup k e-learningovým cvičením

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 transfer školy z letiště na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

41

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Obecný kurz 15 – dopolední/odpolední
Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 25
Superintenzivní kurz 30

A1–C2 16 2+ 50 11–14

Obchodní angličtina 25/30
Zkouškový kurz IELTS 20/25/30

B1–C2 16 2+ 50 11–14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 2/2

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

Nadstandardní host. rodina celoročně ne–ne 16 S/P

Rezidence Liberty Plaza celoročně ne–so 18 BS  

Studentský dům celoročně ne–so 18 BS  

Studiový apartmán 1) celoročně ne–so 18 BS  

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1. 2018–21. 12. 2018

Obecný kurz 15 – odpolední 19 290 Kč 28 280 Kč 37 270 Kč   8 990 Kč

Obecný kurz 15 – dopolední 22 480 Kč 33 060 Kč 43 650 Kč 10 590 Kč

Standarní kurz 20
Zkouškový kurz IELTS 20 

25 380 Kč 37 410 Kč 49 450 Kč 12 040 Kč

Intenzivní kurz 25
Obchodní angličtina 25
Zkouškový kurz IELTS 25

27 120 Kč 40 020 Kč 52 930 Kč 12 910 Kč

Superintenzivní kurz 30
Obchodní angličtina 30
Zkouškový kurz IELTS 30

28 280 Kč 41 760 Kč 55 250 Kč 13 490 Kč

1) k dispozici vlastní kuchyňka

 Londýn, Hampstead – British Study Centres School of English

Naše doporučení

   velmi kvalitní výuka v jedné z nejkrás-
nějších čtvrtí Londýna

   skvělé zázemí a vřelý přístup 
zaměstnanců 

   pestré možnosti organizovaných aktivit

   široký výběr kurzů a ubytování

historické čtvrti Hampstead na severu Londýna, kde 
mají svůj domov mnohé celebrity. Její součástí je již 
zmiňovaný park, kde se můžete oddat jak sportu, 
tak příjemnému lenošení. Do centra metropole se 
přitom dostanete za 25 minut.

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 890 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 870 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, snídaně/

týden 150 Kč
•	 studentský dům: 1/1 pokoj, bez 

stravy/týden od 1 020 Kč
•	 rezidence: 1/1 pokoj, bez stravy, 

vlastní koupelna/týden 
od 4 790 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow 
(1 cesta) 2 900 KčBudova školy Interiér školy



49infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz48 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

počet obyvatel 10 mil., hlavní město Velké Británie

Informace o škole
Chcete studovat v centru Londýna a užít si atmo-
sféru slavné metropole? Chcete chodit do třídy 
se studenty, kterým je minimálně 30 let ? Toto 
a mnohem více nabízí škola EC, která poskytuje stu-
dium na školách téměř po celém světě. Samozřej-
mostí jsou moderně vybavené učebny a kvalifikovaní 
učitelé. Kromě obecné angličtiny lze na této škole 
studovat obchodní angličtinu či si objednat privátní 
lekce. Určitě stojí za zmínku, že si lze objednat uby-
tování v rezidenci, a to v pěší vzdálenosti od školy. 
Škola EC London je akreditována Britskou radou a je 
členem asociace English UK.

lokalita
Londýn není místo, kde byste nevěděli, co s volným 
časem. Kromě prohlídky spousty historických 
památek, galerií a muzeí si můžete například vybrat 
i z pestré nabídky restaurací a hospod. A nebo až 
vás unaví nakupování v luxusním obchodním domě 
Harrods, stačí nabrat síly ve známém Hyde Parku. 
Ten se nachází nedaleko této londýnské ikony a je 
stále oblíbeným místem pro relax místních obyvatel. 
A kdo má rád výhledy z ptačí perspektivy, jistě ocení 
nezapomenutelný zážitek, který nabízí vyhlídkové 
kolo – London Eye. 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, snídaně
•	 uvítací aktivitu
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 e-learningový účet

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 transfer školy z letiště na místo 
pobytu

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

10

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30

A1–C2 30 1+ 45 12

Obchodní angličtina 20 B2–C2 30 1+ 45 12

Obchodní angličtina 30 1) A2–C2 30 1+ 45 12

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 2) vlastní 
koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně so–so 30 S/P

Nadstandardní host. rodina 3) celoročně so–so 30 S/P

Rezidence celoročně so–so 30 BS  

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdnů

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 17. 9.–21. 12. 2018

Standarní kurz 20 
Obchodní angličtina 20

12 500 Kč 25 000 Kč 37 500 Kč 50 000 Kč

Intenzivní kurz 30
Obchodní angličtina 30

14 120 Kč 28 250 Kč 42 370 Kč 56 490 Kč

sezona B (SB): 18. 6.–14. 9. 2018

Standarní kurz 20 
Obchodní angličtina 20

14 010 Kč 28 010 Kč 42 020 Kč 56 030 Kč

Intenzivní kurz 30
Obchodní angličtina 30

15 630 Kč 31 260 Kč 46 890 Kč 62 520 Kč

 Londýn – EC London 30+

Naše doporučení

   kvalitní výuka v centru metropole

   třídy pro studenty od 30 let 

   obchodní angličtina, lze kombinovat  
i s obecnou angličtinou

   možnost ubytování v rezidenci v pěší 
vzdálenosti od školy

Můžete také využít některou z aktivit organizovaných 
školou. Díky skvělému umístění této školy máte 
atrakce téměř na dosah. Nedaleko je například 
Britské muzeum. To se nachází v centru, v blízkosti 
stanice Euston, odkud jezdí vlaky do Edinburghu 
nebo Paříže.

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 2 180 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 730 Kč
•	 nadstandardní host.rodina:  

1/1 pokoj, snídaně nebo 
polopenze, vlastní koupelna/
týden od 2 470 Kč

•	 host. rodina rodina: 1/1 pokoj 
v dojezdové vzdálenosti 20–45 
minut od 870 Kč

•	 rezidence: 1/1 pokoj, bez stravy, 
vlastní koupelna/týden 
od 2 180 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow 
(1 cesta) 3 190 Kč

Budova školy Učebna

S námi kurzy 
za zvýhodněné ceny 
a bez registračního  

a ubytovacího 
poplatku

30+

1) 20 lekcí obecné angličtiny + 10 lekcí obchodní angličtiny; 2) S – nelze užívat kuchyň k přípravě vlastních pokrmů; 3) dojezdová vzdálenost z rodiny 
do školy je 20–45 minut



počet obyvatel 520 000, severozápadní Anglie

Informace o škole
Kaplan International English nabízí prvotřídní 
jazykové vzdělávání a zážitky z pobytu na celý život. 
Studium angličtiny s touto organizací je možné 
prakticky po celém světě. Kaplan IE v Manchesteru 
je ideální pro každého, kdo chce objevovat život kos-
mopolitního města, je fotbalovým fanouškem nebo 
hudebním nadšencem. Kaplan IE využívá unikátní 
výukový systém zvaný K+, který byl vyvinut speci-
álně pro tuto organizaci a je tedy plně přizpůsoben 
potřebám studentů. Spolu s využívanými technolo-
giemi dělá výuku ještě efektivnější. Kurz angličtiny 
s vyšší intenzitou lekcí přináší možnost kombinovat 
obecný jazyk s obchodními lekcemi, přípravou na 
zkoušky IELTS nebo volitelnými lekcemi jako např. 
zaměření na slovní zásobu, místní kulturu nebo film. 
Zájemcům o dlouhodobé strukturované studium 
doporučujeme program Akademický rok/semestr. 
Škola je akreditována Britskou radou.

lokalita
Manchester – dříve industriální město – je v součas-
nosti významným univerzitním a kulturním centrem. 
Studenti mají toto město v oblibě především pro 
jeho různorodou klubovou hudební scénu, pro 
skvělé možnosti nakupování (v Manchesteru se 
nachází jedna z největších evropských nákupních 
galerií – Trafford Centre) a jeho bohaté sportovní 
a kulturní zázemí. Více galerií, muzeí, divadel a hu-
debních sálů najdete v Británii snad jen v Londýně. 
Manchester je také domovem dvou světoznámých 
prvoligových fotbalových týmů – Manchester United 
a Manchester City. Škola sídlí v moderní prosklené 
budově v samém srdci města.

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenzi
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití počítačové laboratoře 

s přístupem na internet
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 týdnů a více 
autobusová jízdenka do Londýna 
ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo 
pobytu, příp. transfer školy 
z letiště Manchester 

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné, pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

20

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A1–C2 16 2+ 45 15

Intenzivní kurz 27 A1–C2 16 2+ 45 15

Superintenzivní kurz 35 A1–C2 16 2+ 45 15

Obchodní angličtina 35 B1–C2 16 2+ 45 15

Zkouškový kurz IELTS 35 B1–C2 16 2–10 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně so–so 16 P

Nadstandardní hostitelská 
rodina

celoročně so–so 16 P

Rezidence celoročně so–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 8. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 22 500 Kč 33 760 Kč 45 010 Kč 11 250 Kč

Intenzivní kurz 27 24 070 Kč 36 110 Kč 48 140 Kč 12 040 Kč

Superintenzivní kurz 35 
Obchodní angličtina 35 
Zkouškový kurz IELTS 35

26 390 Kč 39 590 Kč 52 780 Kč 13 200 Kč

sezona B (SB): 25. 6.–24. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden      730 Kč

Letní příplatek k ubytování v rezidenci/týden      870 Kč

Naše doporučení

   studujte v reprezentativní moderní 
budově v centru města

   pestrá a efektivní výuka za použití 
unikátního výukového systému 
a moderních technologií

   navštivte toto multikulturní město, které 
je světoznámé hlavně díky fotbalu

 Manchester – Kaplan International English
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 600 Kč
•	 hostitelská rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 580 Kč
•	 hostitelská rodina: 1/1 pokoj, 

vlastní koupelna, polopenze/týden 
1 740 Kč

•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 
bez stravy, koupelna/týden  
3 630 Kč

•	 transfer z/na letiště Manchester  
(1 cesta) 1 160 Kč

Jsem naprosto nadšená, už jsem na jednom 
kurzu kdysi byla, ale tohle bylo o dva řády 
lepší. Kaplan využíval moderní technologie při 
každé příležitosti. Zažila jsem tam 4 učitele 
a všichni byli báječní a ochotní pomoci. No 
prostě to mělo úroveň a musím říct, že to 
bylo hodně vyčerpávající, ale výborné. Ani 
jsem nedoufala, že to bude až takové. Jejich 
volnočasové aktivity byly taky hodně dobře 
zorganizované, takže můžu dalším studentům jen 
doporučit.

Elena

Ohlas z pobytu
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počet obyvatel 150 000, severozápadně od Londýna 

Informace o škole
Škola v Oxfordu je součástí menšího řetězce škol 
British Study Centres. Vysoká úroveň učitelů s indivi-
duálním přístupem a snaha o aktivní účast každého 
studenta v hodinách jsou přednostmi této moderní 
školy. Široká nabídka kurzů dává příležitost ke studiu 
téměř každému, i klientům se základní znalostí 
jazyka. Oblíbené jsou např. odpolední kurzy za zvý-
hodněné ceny nebo letní přípravné kurzy ke složení 
cambridgeských zkoušek. Jedinečná studentská 
atmosféra dělá z Oxfordu ideální místo pro studium 
angličtiny. Kvalitu školy zaručuje její akreditace od 
Britské rady a členství v English UK.

lokalita
Univerzitní město Oxford, ležící asi 80 km severozá-
padně od Londýna, již po staletí láká svou krásnou 
architekturou, zahradami a nádvořími. Nachází se 
zde nejstarší univerzita ve Velké Británii. Přibližně 
40 000 studentů a 37 jedinečných univerzitních 
budov dává Oxfordu nezapomenutelnou a ojedinělou 
atmosféru, která láká každoročně nespočet nových 
studentů a turistů. V průběhu teplých dnů jsou velice 
oblíbené vyjížďky na pramicích po řece Cherwell 
a Temži (tzv. punting), které tímto kosmopolitním 
městem protékají. V tomto městě je k vidění i jedna 
z největších knihoven na světě – Bodleian Library, ve 
které je momentálně uloženo kolem 9 mil. svazků. 
Kromě muzeí a historických budov si lze zajít do 
místních galerií či typických anglických hospůdek.
Škola BSC je situována v jedné z nejkrásnějších 
historických částí Oxfordu, pouze 100 metrů od 
světoznámého Ashmoleanova muzea a přímo 

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Obecný kurz 15 – dopolední/odpolední
Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 25
Superintenzivní kurz 30

A1–C2 16 2+ 50 11–14

Obchodní angličtina 25/30
Zkouškový kurz IELTS 20/25/30

B1–C2 16 2+ 50 11–14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 B2/C1 16 4/6 50 11–14

nástupní termíny: 22. 1. (FCE), 29. 1. (CAE), 23. 4. (CAE), 30. 4. (FCE), 30. 7., 29. 10. (CAE), 5. 11. (FCE) 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 1) vlastní 
koupelna1/1 2/2

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

Studentský dům – superior celoročně ne–ne 18 BS

Rezidence Cavalier House celoročně ne–ne 18 BS

Letní rezidence The Mews SB ne–ne 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 6 týdnů

sezona A (SA): 1. 1.–21. 12. 2018

Obecný kurz 15 – odpolední 18 710 Kč 27 410 Kč 36 110 Kč -

Obecný kurz 15 – dopolední 22 190 Kč 32 630 Kč 43 070 Kč - 

Standardní kurz 20
Zkouškový kurz IELTS 20 

25 090 Kč 36 980 Kč 48 870 Kč -

Intenzivní kurz 25
Obchodní angličtina 25
Zkouškový kurz IELTS 25

26 830 Kč 39 590 Kč 52 350 Kč -

Superintenzivní kurz 30
Obchodní angličtina 30
Zkouškový kurz IELTS 30

28 570 Kč 42 200 Kč 55 830 Kč -

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 - - 53 110 Kč 79 610 Kč

1) S/BS nelze u studentů pod 18 let, BS – pouze u jednolůžkových pokojů

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 základní studijní materiály
•	 e-learningový účet
•	 ubytovací poplatek 
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 890 Kč
•	 host.rodina: 1/1 pokoj, snídaně 

nebo polopenze/týden od 150 Kč
•	 studentský dům/ rezidence: 1/1 

pokoj, bez stravy, koupelna/týden 
od 1 310 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow  
(1 cesta) 4 060 Kč

 Oxford – British Study Centres School of English

Naše doporučení

   dopolední nebo odpolední kurzy 
za snížené ceny

   neplatíte registrační poplatek 50 GBP

   zkrácené letní přípravné kurzy 
na zkoušku FCE nebo CAE

   navštivte Christ Church – jednu 
z největších kolejí oxfordské univerzity

naproti jedné z budov oxfordské univerzity. Přitom je 
nedaleko i tzv. Cornmarketu, velice oblíbené rušné 
cesty se spoustou obchodů a kaváren.
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Pobytu nemohu vytknout jedinou chybu. Město 
krásné a zároveň plné aktivit pro mladé. Škola 
perfektní, učitelé profesionálové, ale na 
druhou stranu byli naši kamarádi. Ubytování 
taky dobré, i když jsem se stěhovala z rodiny 
do Cavalier House, to však nemělo nic společ-
ného s tím, že bych byla nespokojena s rodinou. 
Rodina byla naprosto skvělá! Šlo jen o moje 
větší pohodlí, protože jsem už před tím trávila 
skoro veškerý čas v Cavalieru s kamarády. 
                                      Markéta

Ohlas z pobytu
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počet obyvatel 45 000, jihozápadní pobřeží Anglie

Informace o škole
The Devon School of English je kvalitní rodinná 
škola ideálně spojující osobní přístup ke klientům 
a dlouholeté profesionální zkušenosti s výukou ang-
ličtiny. Majitelé školy i zaměstnanci přistupují ke  
každému studentovi individuálně a vytváří tak 
ideální prostředí k výuce jazyka. Umístění školy 
v menším městě má nesporné výhody. Patří k nim 
především docházková vzdálenost z hostitelských 
rodin do školy, nižší náklady a přátelská atmosféra 
britského maloměsta. Vedle standardních kurzů an-
gličtiny si můžete zvolit kurz v kombinaci s obchodní 
angličtinou nebo s privátními lekcemi. Učitelům 
angličtiny jako cizího jazyka se nabízí jiný specia-
lizovaný kurz. Poloha Paigntonu uprostřed krásné 
přírody umožnila vznik kurzů angličtiny v kombinaci 
s golfem nebo pěší turistikou. Velmi oblíbený je 
také kurz 50+, ve kterém jsou některé termíny 
zaměřeny na literární tvorbu Agathy Christie. Škola 
má akreditaci Britské rady, je členem asociace 
English UK a sdružení škol Quality English.

lokalita
Paignton je jedním ze tří měst tzv. Anglické riviéry, 
kterou tvoří nádherný záliv Torbay. Vládne zde 
příjemné subtropické klima a díky tomu je jedním 
z mála míst v Anglii, kde se daří palmám a jiným exo-
tickým rostlinám po celý rok. Proto je také Anglická 
riviéra nejoblíbenějším britským turistickým cílem 
už od dob královny Viktorie. V tomto městečku se 
narodila světoznámá autorka detektivních románů 
Agatha Christie, která mnoho svých příběhů zasadila 
právě sem. Dnešní Paignton nabízí kromě nádher-
ných pláží, příležitostí pro vodní sporty a výletů do 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytovací poplatek
•	 studijní materiály
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět zdarma)

•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

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

(minut)
velikost třídy  
SA/SB (max.) 

Standardní kurz 15
Intenzivní kurz 23

A1–C2 16 1+ 60 12/12

Kombinovaný kurz 23 + 5 1) A1–C2 16 1+ 60 12 + 1/12 + 1

Obchodní angličtina 15 + 8 2) B1–C2 20 1+ 60 12 + 6/12 + 8

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 23 B1–C2 16 4/9/12 60 12/12

nástupní termíny: 15. 1., 26. 3., 30. 7., 17. 9. 2018

50+ kurz 15 A1–C2 50 2 60 12

nástupní termíny: kontaktujte nás

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 4) vlastní 
koupelna1/1 1/2 3)

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 P/PP

Nadstandardní hostitelská 
rodina

celoročně ne–ne 16 P/PP

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 1. 1.–15. 6. 2018 + 20. 8.–21. 12. 2018

Standardní kurz 15 20 360 Kč 29 930 Kč 39 500 Kč   9 570 Kč

Intenzivní kurz 23 22 620 Kč 33 320 Kč 44 020 Kč 10 700 Kč

Kombinovaný kurz 23 + 5 33 810 Kč 50 110 Kč 66 410 Kč 16 300 Kč

Obchodní angličtina 15 + 8 25 400 Kč 37 500 Kč 49 590 Kč 12 090 Kč

sezona B (SB): 18. 6.–17. 8. 2018

Standardní kurz 15 23 780 Kč 35 060 Kč 46 340 Kč 11 280 Kč

Intenzivní kurz 23 26 910 Kč 39 760 Kč 52 610 Kč 12 850 Kč

Kombinovaný kurz 23 + 5 39 850 Kč 59 160 Kč 78 470 Kč 19 310 Kč

Obchodní angličtina 15 + 8 29 640 Kč 43 850 Kč 58 060 Kč 14 210 Kč

1) Kombinovaný kurz – 23 lekcí obecných + 5 privátních; 2) Obchodní angličtina – 15 lekcí obecných + 8 obchodních, příp. 5 privátních;  
3) 1/2 – pouze v sezoně SB, max. věk 21 let; 4) PP – obědy pondělí–pátek ve školní kantýně

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 

od 1 390 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, plná 

penze/týden 810 Kč
•	 nadstandard host. rodina:, 1/1 

pokoj, polopenze nebo plná 
penze/týden 1 310 Kč

•	 transfer z/na letiště Bristol  
(1 cesta) 3 390 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow  
(1 cesta) 6 440 Kč

 Paignton – The Devon School of English

Naše doporučení

   rodinná škola s individuálním 
přístupem ke každému studentovi

   celoročně výhodné ceny, navíc neplatíte 
registrační poplatek

   absolvujte v létě 4týdenní zkrácený 
zkouškový kurz FCE

   nejlepší volba při výběru studia 
angličtiny na Anglické riviéře!

přírody a také do vodního parku – Splashdown. 
Navštivte jednu z největších zoo v Anglii, golfová 
hřiště na pahorcích s výhledem na moře nebo 
multikino přímo u hlavního mola. Nezapomeňte 
navštívit národní park Dartmoor nebo hrad krále 
Artuše Tintagel. Škola The Devon School of English 
je umístěna do dvou budov poblíž moře i centra 
města, a přesto v klidné rezidenční části Paign-
tonu. Obě budovy jsou obklopeny zahradou, která, 
stejně jako nedaleký anglický park, slouží k relaxaci 
o přestávkách.

Vy
sv

ět
liv

ky
 k

 ta
bu

lk
ám

 v
iz

 p
ře

dn
í k

lo
pa

 k
at

al
og

u.

Cez víkend som sa vrátila z jazykového pobytu 
v Paigntonu. Bolo tam úžasne, super, nádherne, 
neskutočne. Som spokojná :-). Mala som velké 
šťastie na hostitelsku rodinu, boli naozaj 
úžasní! Chcem sa aj vám poďakovať, nakoľko aj 
vy ste mi odporučili toto mestečko a školu 
a mali ste pravdu, je to sice ďaleko, dlho sa 
tam cestuje, ale je to nádherné miesto a super 
škola :-).

Lucia

Ohlas z pobytu
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Vybavení školy
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kantýna zahrada
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Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost min. věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy  

(max.) 

Intenzivní kurz 22,5 A0–C2 18 2+ 60 12

30+ kurz 15 / 30+ kurz 25 A2–C2 30 1+ 60 8

Zkouškový kurz IELTS 22,5 A2–C2 18 4+ 60 12

Obchodní angličtina 12,5 + 12,5 1) A2–C2 25 2+ 60 12 + 4

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 22,5 A2–C2 18 9–13 60 12

nástupní termíny: 2. 1., 3. 4., 25. 6., 17. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava
vlastní 

koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 18 P    2)

Studentský dům celoročně ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–10. 6. 2018 + 3. 9.–21. 12. 2018

Intenzivní kurz 22,5
Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 22,5

- 24 650 Kč 36 980 Kč 49 300 Kč 12 330 Kč

30+ kurz 15 15 080 Kč 30 160 Kč 45 240 Kč 60 320 Kč 15 080 Kč

30+ kurz 25 21 030 Kč 42 050 Kč 63 080 Kč 84 100 Kč 21 030 Kč

Zkouškový kurz IELTS 22,5 - - - 49 300 Kč 12 325 Kč

Obchodní angličtina 12,5 + 12,5 - 45 240 Kč 67 860 Kč 90 480 Kč 22 620 Kč

sezona B (SB): 11. 6.–2. 9. 2018

Intenzivní kurz 22,5
Zkouškový kurz FCE/CAE/CPE 22,5

- 26 680 Kč 40 020 Kč 53 360 Kč 13 340 Kč

30+ kurz 15 15 370 Kč 30 740 Kč 46 110 Kč 61 480 Kč 15 370 Kč

30+ kurz 25 21 320 Kč 42 630 Kč 63 950 Kč 85 260 Kč 21 320 Kč

Zkouškový kurz IELTS 22,5 - - - 53 360 Kč 13 340 Kč

Obchodní angličtina 12,5 + 12,5 - 45 820 Kč 68 730 Kč 91 640 Kč 22 910 Kč

1) obchodní angličtina – 12,5 lekcí obecných ve standardní skupině a 12,5 obchodních lekcí v miniskupině; 2) vlastní koupelna – pouze ke kurzům 
pro profesionály, bez garance
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Cena zahrnuje
•	  rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 studijní materiály
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi (o víkendu 
plnou penzi)

•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	  dopravu do Velké Británie 

(k pobytům na 6 a více týdnů 
autobusová jízdenka do Londýna 
a zpět ZDARMA)

•	  návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka: 5 lekcí/týden 

jako doplněk skupinového kurzu 
8 700 Kč

•	  nadstandard host. rodina: 1/1 
pokoj, polopenze (o víkendu plná 
penze), koupelna/týden 2 760 Kč

•	 studentský dům: 1/1 pokoj, bez 
stravy, koupelna/týden 290 Kč

•	 transfer z/na letiště Heathrow/
Gatwick (1 cesta) 3 920 Kč

57infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz56 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

počet obyvatel 210 000, jihovýchodní pobřeží Anglie

Informace o škole
Language Specialists International (LSI) si získala vy-
nikající jméno především díky vysokému standardu 
výuky a individualizovanému přístupu ke klientům, 
a to nejen při výuce. Škola sídlí v prostorné budově, 
která nabízí studentům velmi komfortní prostředí 
pro studium. Rozlehlá společenská místnost je vyu-
žívána k setkávání zejména o přestávkách. Studenti 
jazykové školy mohou využívat členství v univer-
zitním klubu, se kterým škola spolupracuje. Díky 
tomu mají skvělou příležitost potkat místní studenty 
a získat zvýhodněné ceny mnoha volnočasových 
aktivit. Škola nabízí vysoce kvalitní kurzy obecné 
i obchodní angličtiny pro profesionály, které probíhají 
v odděleném centru, a umožňuje tak maximální sou-
středění na studium. Kvalitu všech služeb podtrhuje 
také fakt, že na kurzy do Portsmouthu se opakovaně 
vrací klienti z mnoha renomovaných mezinárodních 
společností. Pokud rádi hrajete golf, pak právě pro 
vás LSI nabízí sezonní kurz Professional English and 
Golf. Škola LSI je akreditována Britskou radou a je 
členem asociace English UK.

lokalita
Portsmouth, známý svou 800letou námořní historii, 
je jedním z nejzajímavějších měst jihoanglického 
pobřeží. Hlavní atrakcí jsou jeho doky s mnoha 
historickými loděmi – první železná válečná loď 
nebo vlajková loď admirála Nelsona. Kromě toho 
nabízí Portsmouth nesčetné příležitosti k zábavě, 

 Portsmouth – Language Specialists International

Naše doporučení

   kurz 30+: efektivní studium v malé sku-
pině zaměřené na potřeby pracujících 
profesionálů starších 30 let 

   intenzivní kurz angličtiny umožňuje 
zlepšení v krátkém čase

   s námi neplatíte registrační poplatek 
80 GBP

   pravidelné individuální konzultace 
s lektorem pro zhodnocení vašeho 
pokroku v angličtině

kulturnímu a sportovnímu vyžití. Podél moře se 
prostírá 10 km slunných pláží a ve městě je více 
muzeí, divadel a hudebních scén než v kterémkoli 
jiném anglickém městě s výjimkou Londýna, který 
je od Portsmouthu vzdálený 100 km. Portsmouth 
je město s bohatou literární tradicí, tvořili zde např. 
Charles Dickens, Jane Austenová nebo Arthur Conan 
Doyle, který zde napsal Sherlocka Holmese. Škola 
sídlí v renovované budově v centru města, v těsné 
blízkosti restaurací a obchůdků a zároveň mořského 
pobřeží a pláží.

Budova školy

30+



počet obyvatel 130 000, jižní pobřeží Irska

Informace o škole
Od založení v roce 1975 se škola ACET Cork těší 
pověsti jedné z nejlepších jazykových škol v Irsku. 
Škola si klade za cíl poskytnout studentům „výuku 
angličtiny na akademické úrovni“. Rodinný charakter 
školy zároveň umožňuje zažít velmi přátelskou atmo-
sféru a individuální pozornost věnovanou každému 
studentovi zvlášť. Pobyt doporučujeme všem věko-
vým kategoriím. Ve škole se tak setkáte s mladšími 
studenty navštěvujícími kurzy obecné angličtiny 
s profesionály preferujícími kurzy zameřené na 
obchodní angličtinu nebo staršími klienty, kteří spojí 
v rámci kurzu Gold Programme studium s poznáním 
místa. Také různorodý program pro volný čas dává 
studentům jedinečnou příležitost spřátelit se s lidmi 
z celého světa. Velkou výhodou školy je její umístění 
cca 5 min chůze od centra města.

lokalita
Irsko se každoročně stává cílem turistů z celého 
světa, kteří sem jezdí objevovat historické památky, 
keltskou tradici i přírodní krásy. Pro desetitisíce 
studentů je také zemí, kde si chtějí zdokonalit své 
znalosti angličtiny. Přátelská povaha a pohostinnost 
místních obyvatel uchvátí každého návštěvníka. Cork, 
druhé největší město Irska, se nachází na samém 
jihu země. Město je vystavěno na vodě – centrum 
je tvořeno ostrovem mezi rameny dvou řek. Ačkoli 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi (o víkendu 
plnou penzi)

•	 transfer z letiště/nádraží v Corku 
v případě ubytování v hostitelské 
rodině (platí pro příjezdy mezi 
9.00–22.30 hod)

•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Irska
•	 transfer z letiště/nádraží v Corku 

v případě ubytování v apartmánu 
(55 EUR)

•	 náklady na MHD
•	 studijní materiály
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškových kurzů

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

24

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A1–C2 16 1+ 55 14

Intenzivní kurz 26 1) A1–C2 16 1+ 55 14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 B1–C2 16 9–11 55 14

Letní zkouškový kurz FCE/CAE 18 B2–C2 16 4 55 14

nástupní termíny: 8. 1., 26. 3., 2. 7., 30. 7., 1. 10. 2018

Kurz pro učitele 22 B2–C2 18 2 55 15

nástupní termíny: 9. 7., 13. 8. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 2) vlastní 
koupelna1/1 1/2 3)

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

Studentská rezidence /
apartmány

SB 4) so/ne–so/ne 16 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 10 týdnů 11 týdnů

sezona A (SA): 2. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 23 760 Kč 34 980 Kč 46 190 Kč - -

Intenzivní kurz 26 26 970 Kč 39 780 Kč 52 600 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 - - - 113 480 Kč 124 690 Kč

sezona B (SB): 2. 6.–18. 8. 2018

Letní zkouškový kurz FCE/CAE 18 - - 46 190 Kč - -

Kurz pro učitele 25 33 910 Kč - - - -

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden 930 Kč

1) intenzivní kurz v období 2. 7.–24. 8. 2018 – možnost vyměnit 6 lekcí obecných za obchodní; 2) P – polopenze v týdnu, o víkendu plná penze;  
3) pouze pro dva cestující spolu; 4) dostupné 2. 6.–18. 8. 2018

 Cork – ACET

Naše doporučení

   oblíbená destinace na jihu Irska – 
mějte všechny benefity velkého města 
v pěší vzdálenosti

   naši klienti neplatí registrační  
poplatek 65 EUR

   léty prověřené výukové metody  
umocňující efektivitu studia

   poznejte krásu historického Corku 
vystavěného mezi rameny dvou řek

jde o prosperující obchodní a finanční centrum, je to 
také místo, které se může pyšnit bohatým historic-
kým a kulturním dědictvím. I když je Cork poměrně 
živé město, oproti Dublinu budete mít pocit, že jste 
na vesnici. Centrum města je menší a může se vám 
zdát, že tu každý zná každého. Dle průvodce Lonely 
Planet město patří mezi TOP 10 lokalit, které musíte 
navštívit! Studenti si mohou vychutnat vzrušující 
zábavu a noční život s mnoha divadly, restaura-
cemi, tradičními hospůdkami a kluby. Sportovním 
nadšencům nabízí Cork řadu golfových hřišť, centrum 
pro plachtění a rybaření, stejně jako fantastické stře-
disko vodních sportů, jízdu na koni nebo tenis. Cork 
je dobrým výchozím bodem pro cestování po jižním 
a západním Irsku. Ze zajímavých míst v okolí Corku 
stojí za zmínku přístavní městečko Cobh, ze kterého 
vyplouvali irští emigranti na cestu do Ameriky a které 
bylo místem poslední zastávky Titaniku na jeho 
zaoceánské plavbě. Milovníci jemné irské whiskey 
by měli navštívit palírnu firmy Jameson, která se 
nachází na východ od Corku, v Midletonu.
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Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka: 1 lekce 1 470 Kč
•	 studentská rezidence/apartmán, 

1/1 pokoj, bez stravy/týden 
(pouze v období červen–srpen) 
-1 110 Kč

•	 transfer z/na letiště Cork 
(1 cesta) 1 470 Kč

50+

Jednosměrný trans-

fer z nádraží/letiště 

v Corku do hostitelské 

rodiny 

ZDARMA
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Budova školy



počet obyvatel 1,2 mil., hlavní město Irska

Informace o škole
Emerald Cultural Institute byl založen v roce 1986 
a za dobu své existence si vybudoval pověst profesi-
onální a vysoce kvalitní školy. Je vhodná pro všechny 
klienty, zejména pro ty motivovanější a náročnější na 
kvalitu služeb a vybavení. Škola si zakládá na pravi-
delné obnově vyučovacích metod a systémů podle 
nejaktuálnějších světových trendů. Zároveň zde ale 
panuje velmi přátelská a osobní atmosféra. Škola 
má především zájem vyzdvihnout důležitost každého 
studenta. Do vybavení a rozvoje školy jsou investo-
vány nemalé částky, takže jsou neustále udržovány 
co nejpříjemnější podmínky pro studium i relaxaci 
studentů všech věkových skupin, kultur a jazykových 
pokročilostí. Škola má dvě celoroční centra plně 
uzpůsobená a vybavená pro výuku. Klidné okolí plné 
zeleně umožňuje studentům zcela se soustředit na 
studium. Škola je členem mnoha asociací dosvěd-
čujících kvalitu poskytovaných služeb v oblasti výuky 
angličtiny a držitelem certifikátu ISO 9001. 

lokalita
Irská republika ráda přijímá turisty z celého světa, 
a je proto ideálním místem pro studium jazyka. Má-
lokterá země na světě je tolik poznamenána historií 
jako právě Irsko. Na hrady, kláštery, různé histo-
rické budovy, keltské i jiné památky zde narazíte 
téměř na každém kroku. Řekne-li se Dublin, nejspíš 
se vám vybaví jména jako Guinness, U2, Oscar 
Wilde, James Joyce nebo jiná z řady irských ikon 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi (o víkendu 
plnou penzi)

•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Irska
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 studijní materiály v ceně 30 EUR
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškových kurzů

Vybavení školy v Palmerston Park/Milltown Park 

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

22/30

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 17 2+ 60 14

Intenzivní kurz 26 A2–C2 17 2+ 60 14

Kombinovaný kurz 20 + 5 1) A0–C2 17 2+ 60 14+1

Obchodní angličtina 20 + 6 2) B2–C2 21 2+ 60 14+6

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – 8. 1., 5. 3., 8. 5., 5. 6., 7. 8., 3. 9., 5. 11. 2018 

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 B2–C2 17 8/10–12 60 14

nástupní termíny: FCE – 8. 1., 20. 3., 2. 7., 24. 9., CAE – 8. 1., 26. 3., 17. 9. 2018

Zkouškový kurz IELTS 20 B2–C2 17 2+ 60 14

nástupní termíny – kontaktujte nás

Kurzy pro učitele 25 (ZŠ nebo SŠ) B2–C2 18 1–2 60 15

nástupní termíny: 2. 7. (ZŠ), 16. 7. 2018 (SŠ)

Ubytování dostupnost turnusy
min. 
věk

internet
pokoj

strava 3) vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 17 P

Nadstandardní host. rodina celoročně so/ne–so/ne 17 P

Studentská rezidence celoročně so/ne–so/ne 18 BS

Letní univerzitní rezidence SB 4) so/ne–so/ne 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 6 týdnů 10 týdnů 12 týdnů

sezona: 8. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 23 180 Kč 34 760 Kč 46 350 Kč - - -

Intenzivní kurz 26 26 330 Kč 39 490 Kč 52 650 Kč - - -

Kombinovaný kurz 20 + 5 39 250 Kč 58 870 Kč 78 500 Kč - - -

Obchodní angličtina 26 27 770 Kč 41 650 Kč 55 540 Kč - - -

Zkouškový kurz 
IELTS/TOEFL 26

- - 46 350 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 - - - 69 530 Kč 111 070 Kč 127 520 Kč

1) kombinovaný kurz – 20 lekcí obecných + 5 privátních; 2) obchodní angličtina/IELTS – 20 lekcí obecných + 6 obchodních/přípravy na IELTS/
TOEFL; 3) P – polopenze v týdnu, o víkendu plná penze; 4) SB – letní univerzitní rezidence dostupná pouze v srpnu

Připlatit si můžete (například)
•	 nadstandard host. rodina: 1/1 

pokoj, polopenze/týden 1 340 Kč
•	 školní kantýna: plná penze  

(po–pá)/týden 1 340 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden od 270 Kč
•	 transfer z letiště v Dublinu  

(1 cesta) 2 000 Kč

 Dublin – Emerald Cultural Institute

Naše doporučení

   škola s rodinnou atmosférou a individu-
álním přístupem ke studentům, která 
se nachází v klidné rezidenční čtvrti 
Dublinu

   příjemné zázemí s moderní kantýnou  
s výběrem teplých obědů

   velmi vysoká kvalita výuky, vhodná tedy 
i pro profesionály a náročnější klienty

a osobností. Každá z nich je jedinečná, stejně jako 
místní přátelští lidé, které by bylo škoda nepotkat. 
Dublin má veškeré výhody hlavního města, zároveň 
si však uchovává kouzlo a přívětivost obyčejného 
města. Oblíbenou památkou je univerzita Trinity 
College a kostel sv. Patrika, katedrála Christ Church 
a dublinský hrad. Při návštěvě Dublinu nesmíte 
vynechat známou ulici Temple Bar, která po veče-
rech tepe životem. Nejlepší je zajít do hospůdky 
a nechat se unášet poslechem živé hudby. Koho 
zajímají netradiční sporty, musí zajít do Croke parku, 
„svatostánku“ tradičních irských sportů – hurlingu 
a irského fotbalu. Více o těchto sportech se dozvíte 
v místním muzeu. V Irsku je ale populární i rugby 
nebo psí závody. Dublin dosvědčuje reputaci Irska 
coby zelené země, a tak i v samotném centru 
můžete relaxovat třeba v parku St. Stephens Green. 
Obě celoroční centra školy – historické budovy – se 
nacházejí ve velmi atraktivní rezidenční čtvrti Dub-
linu, v pěší vzdálenosti od sebe. Centrum města je 
vzdáleno jen asi 15 minut cesty MHD.
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Budova školy

Dobrý den, můj syn je na jazykovém kurzu 
v Dublinu a nedá mi to, abych Vám nenapsala. 
Při každém telefonátu je úplně nadšený, a to 
ze všeho. Rodina, kde bydlí, je úplně skvělá, 
paní se luxusně stará, lektoři ve škole fantas-
tičtí, všichni lidé v Irsku příjemní, no prostě 
paráda. Jako každá matka jsem měla o syna 
strach, ale teď jsem ráda, že jsem si vybrala 
právě vaší agenturu, kde všechno bezchybně 
klape. Díky                              M. L.

Ohlas z pobytu



počet obyvatel 1,2 mil., hlavní město Irska

Informace o škole
Chcete studovat v samém centru Dublinu nebo 
v klidné části na pobřeží moře? V obou případech 
zvolte školu ATC. V průběhu mnoha let své existence 
se škola postupně zařadila k nejvyhledávanějším 
školám pořádajícím kurzy angličtiny pro cizince. Cen-
trum v Bray, nejjižnější části Dublinu, doporučujeme 
těm, kdo mají zájem studovat v klidnějším prostředí 
menší školy s výhledem na moře, zároveň chtějí mít 
ubytování a vše potřebné v pěší vzdálenosti, a přesto 
být v dosahu centra velkoměsta. Naopak pro ty, kdo 
vyhledávají ruch, noční život a chtějí zůstat v centru 
dění, se nabízí druhé centrum školy, v srdci Dublinu, 
nedaleko známé nákupní ulice Grafton Street. 
Jedná se o patrovou budovu s moderním vybavením 
využívající nejnovější techniku. Celé jedno patro 
školy tvoří zázemím pro studenty, které využívají 
k některým aktivitám a setkávání o přestávkách. 
Pestrý program aktivit vám umožní poznat pravé 
Irsko a místní obyvatele.  

lokalita
Historie Dublinu sahá více než tisíc let zpátky a na 
její pozůstatky narazíte na každém kroku. Trvalá 
přitažlivost Dublinu spočívá v jeho pulzující atmo-
sféře. Poloha na břehu Irského moře a zelenající 
se okrajové části města nabízí klidné prostředí jako 
kontrast spěchu a chvatu ve středu města. Irové 
jsou přátelští, hovorní a mají smysl pro humor, což 
je znát i v místních tradičních hospůdkách. Po celá 
léta hostí nejrůznější kulturní programy s vynikajícími 
festivaly. Bray je rušné předměstí, zároveň však 
typické přímořské město s populací 32 000 obyva-
tel. Leží 19 km jižně od centra Dublinu a do města 
odsud jezdí každých 15 minut vlak (tzv. DART). Bray 
je považováno za bránu do oblasti Wicklow, která 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru 

(každý čtvrtý týden výuky zdarma)
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenzi (o víkendu 
plnou penzi)

•	 zapůjčení učebnic
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček
•	 poplatek za zkoušku FCE/CAE 

u zkouškových kurzů

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Irska
•	 návaznou dopravu na místo pobytu, 

popř. transfer školy z letiště
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy Bray/Dublin

počet tříd
knihovna 

se studovnou 1)
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada 1) bezbariérový 
přístup

23/16

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 26

A1–C2 17 1+ 60 14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 B2/C1 17 8/9/12 60 12

nástupní termíny: 2. 1., 8. 1., 12. 3., 20. 3., 24. 9. 2018

Kurzy pro učitele 26 2) B1–C2 18 2 60 12

nástupní termíny: 2. 7., 30. 7. (učitelé 1. stupně), 16. 7., 13. 8. 2018 (učitelé 2. stupně)

Ubytování Bray/Dublin dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 3) vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 17 P

Studentský apartmán celoročně so/ne–so/ne 18  BS    4)

Studentská rezidence celoročně/SB so/ne–so/ne 18    1) BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny5) 9 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 2. 1.–1. 7. 2018 + 3. 9.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20
Bray 22 430 Kč 32 970 Kč 37 650 Kč - -

Dublin 23 760 Kč 34 980 Kč 39 920 Kč - -

Intenzivní kurz 26
Bray 25 630 Kč 37 780 Kč 42 450 Kč - -

Dublin 26 970 Kč 39 780 Kč 44 720 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 20
Bray - - - 90 910 Kč 116 950 Kč

Dublin - - - 97 060 Kč 125 490 Kč

sezona B (SB): 2. 7.–2. 9. 2018

Standardní kurz 20
Bray 23 440 Kč 34 500 Kč 39 170 Kč - -

Dublin 24 780 Kč 36 500 Kč 41 440 Kč - -

Intenzivní kurz 26
Bray 26 860 Kč 39 620 Kč 44 300 Kč - -

Dublin 27 980 Kč 41 300 Kč 46 240 Kč - -

1) pouze v ATC Bray; 2) kurzy pro učitele – pouze v ATC Dublin, podmínkou otevření je účast min. 8 studentů; 3) P – polopenze v týdnu, o víkendu 
plná penze; 4) vlastní koupelna – omezený počet pokojů, bez garance; 5) cena počítána v rámci akce 3 + 1 týden kurzu zdarma

 Dublin, Bray – ATC Language & Travel

Naše doporučení

   pro naše klienty celoroční akce 3 + 1 
týden výuky ZDARMA

   využijte 3 lekce týdně ZDARMA navíc 
a procvičte si poslech a mluvení, 
obchodní angličtinu nebo výslovnost

   ušetřete náklady za MHD v Bray – 
ubytování v pěší vzdálenosti
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 340 Kč
•	 host. rodina/rezidence: 1/1 

pokoj/týden (Dublin) od 270 Kč
•	 transfer z/na letiště Dublin  

(1 cesta) 2 400 Kč
•	 host. rodina/rezidence/apartmán: 

1/1 pokoj/týden (Bray) od 800 Kč
•	 povinný letní příplatek k ubytování:  

host. rodina/týden od 530 Kč

je nazývána též „zahradou Irska“. Při pobytu v Bray 
máte jedinečnou možnost užít si přírodních krás, ale 
přitom být stále v dosahu „civilizace“. I tady však na-
jdete širokou škálu obchodů, restaurací a hospůdek. 
V průběhu roku se zde koná celá řada kulturních 
a společenských akcí. Je známo také svou prome-
nádou a není divu, že se Bray pro své přirozené 
krásy stalo již na počátku 19. století vyhledávanou 
prázdninovou destinací.
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Dublin – společná místnost pro studentyBudova školy v Dublinu

Dobrý den,
ráda bych touto cestou poděkovala za profe-
sionalitu, se kterou se o mého syna a jeho 
čtyřtýdenní studijní pobyt v Irsku postaral 
realizační tým Student Agency. Mohu tuto ces-
tovní agenturu jen doporučit.
                                       J. N.

Ohlas z pobytu



počet obyvatel 70 000, západní pobřeží Irska

Informace o škole
Škola Galway Cultural Institute byla založena v roce 
1989 a již dlouho je proslulá svými vyučovacími me-
todami, jejichž systém vám umožní dosáhnout rych-
lých výsledků i po několika týdnech studia. Pozitivní 
a nadšené ohlasy bývalých studentů jsou důkazem 
kvality výuky i veškerých služeb spojených s poby-
tem. Pochvalují si nejen přístup zaměstnanců školy, 
ale i pestrou a zábavnou výuku s výtečnými lektory, 
ubytování v pohostinných hostitelských rodinách, 
a vlastně i místní, vstřícné a přátelské obyvatele. 
Široká nabídka zahrnuje kurzy obchodní angličtiny, 
kombinované studium skupinové výuky s privátními 
lekcemi nebo přípravné kurzy ke složení některé 
z mezinárodně uznávaných zkoušek. Výhodou je 
jistě i to, že zkoušky FCE/CAE nebo TOEIC je možné 
složit přímo ve škole. Zájemcům starším 50 let 
nabízí škola Third Age Programme – kurz kombinuje 
praktické využití jazyka s řadou kulturních a spo-
lečenských aktivit s důrazem na kulturní dědictví 
Irska. V moderní budově školy se pořádají mimo jiné 
také kurzy, které navštěvují i irští studenti. Účastníci 
jazykových kurzů tak mají mimořádnou příležitost 
kontaktu s místními studenty během celého pobytu.

lokalita
Třetí největší město Irska, Galway, je zároveň cent-
rem západní části země. Město je proslulé svým kul-
turním dědictvím a přírodními krásami, také proto je 
nazýváno „Benátky Západu“. Městem protéká řeka 
Corrib, která se vlévá do Atlantského oceánu. Této 
její přednosti využíval hojně Kryštof Kolumbus, který 
zde býval i se svou flotilou častým návštěvníkem. 
Místní obyvatelé jsou pověstní svou pohostinností, 
otevřeností a citem pro irskou minulost. Galway 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v apartmánu, 1/2 

pokoj, bez stravy
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Irska
•	 návaznou dopravu na místo pobytu, 

popř. transfer školy z letiště
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškových kurzů

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

30

Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost
min. věk 
(SA/SB)

počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20, Intenzivní kurz 26, 
Superintenzivní kurz 30

A1–C2 17/16 2+ 45 14

Kombinovaný kurz 20 + 6 1) A2–C2 17/16 2+ 45 14

Obchodní angličtina 20 B1–C2 25 2–12 45 6

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 2) B1/C1 17/16 12 45 14

Zkouškový kurz FCE/CAE 36 B2/C1 17/16 4 45 14

nástupní termíny: 12 týdnů – 12. 3., 20. 3., 24. 9., 6 týdnů – 5. 2., 23. 4., 30. 4., 5. 11., 4 týdny – 28. 5., 2. 7., 30. 7. 2018

50+ kurz 20 A2–C2 50 2 45 14

nástupní termíny: 11. 6., 17. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy
min. věk 
(SA/SB) internet

pokoj
strava 3) vlastní 

koupelna 
1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 17/16 P

Nadstandardní host. rodina celoročně so/ne–so/ne 17/16 P

Studentské apartmány/dům celoročně so–so 18 BS    4)

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 6 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 2. 1.–24. 6. 2018 + 8. 9.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 19 620 Kč 28 700 Kč 37 780 Kč - -

Intenzivní kurz 26 21 760 Kč 31 910 Kč 42 050 Kč - -

Superintenzivní kurz 30 22 830 Kč 33 510 Kč 44 190 Kč - -

Kombinovaný kurz 20 + 6 35 380 Kč 52 330 Kč 69 290 Kč - -

Obchodní angličtina 20 31 110 Kč 45 920 Kč 60 740 Kč - -

50+ kurz 20 26 970 Kč - - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 20/30 - - - 69 820 Kč 47 390 Kč

Zkouškový kurz FCE/CAE 36 - - 55 940 Kč - -

sezona B (SB): 25. 6.–7. 9. 2018

Letní příplatek ke kurzovnému/ubytování/týden     530 Kč

Letní příplatek k rezidenčnímu ubytování/týden  1 070 Kč

1) kombinovaný kurz – 20 lekcí obecných + 6 privátních; 2) možnost intenzity 30 lekcí v délce 6 týdnů; 3) P – polopenze v týdnu, o víkendu plná 
penze; 4) vlastní koupelna – na vyžádání, bez garance.

 Galway – Galway Cultural Institute

Naše doporučení

   kvalitní moderní škola na pobřeží oceá-
nu, kde studují také irští studenti

   ušetřete s námi na poplatcích 120 EUR

   možnost absolvovat zkouškový kurz 
FCE/CAE během léta již od 4 týdnů

   Galway jako skvělý výchozí bod pro  
výlety do irské přírody

nabízí širokou škálu kulturního a sportovního vyžití. 
Každoročně zde probíhá nepřeberné množství fes-
tivalů, výstav, koncertů; pro sportovní fanoušky pak 
koňské a psí dostihy. Sportovně zaměřeným studen-
tům nabízí město šest golfových hřišť, tenisové kurty, 
možnost rybaření, jízdy na koni. Město je výchozím 
bodem pro všechny, kdo chtějí zamířit do národního 
parku Connemara a na Aranské ostrovy, které jsou 
jedinečným geologickým útvarem.
Od roku 2003 je škola umístěna v samostatné 
prosvětlené budově v blízkosti pláže s výhledem na 
Atlantský oceán. Centrum města je od školy vzdá-
leno cca 10 minut chůze. Vy
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Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuka: 1 lekce  

(min. 2 lekce) 1 470 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 1 870 Kč
•	 nadstandardní host. rodina: 1/1 

pokoj, polopenze/týden 3 470 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj 

bez stravy/týden od 1 470 Kč

50+

Galway Cliffs of Moher
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Budova školy



Socha Svobody, Bílý dům, Golden Gate Bridge, Holly-
wood, Miami Beach nebo sporty jako baseball nebo 
basketbal. Toto je jen několik míst a zajímavostí, 
které neodmyslitelně patří ke Spojeným státům ame-
rickým. Ameriku doporučujeme zejména těm, kteří 
se zahraničním pobytem již zkušenost mají, chtějí 
navštívit jiný kout zeměkoule a mají více času, aby 
mohli nasát atmosféru proslulých velkoměst a míst, 
která znají z filmového plátna. Vysoké mrakodrapy, 
obrovská nákupní centra, ulice plné luxusních 
obchodů, široké bulváry velkoměst, proslulé pláže. 
Vycestujte do zámoří na jazykový pobyt a přesvědčte 
se na vlastní kůži. Jen tak je možné pochopit 
jedinečné kouzlo této země a poznat americký styl 
života, o kterém se tolik mluví. 

Výhodou USA je její rozmanitost. Státy ve vnitrozemí 
jsou obrazem pravého „Divokého západu“. Pobřeží 
je lemováno nádhernými písečnými plážemi, které 
lákají ke spojení dovolené u moře a studia angličtiny. 
Východní pobřeží je oblíbené díky New Yorku nebo 
Bostonu, pobřeží Pacifiku pro změnu láká především 
díky městům jako San Francisco, Las Vegas či Los 
Angeles. USA se pyšní také spoustou nádherných 
a různorodých přírodních scenérií, jako jsou pouště 
nebo hory, které jsou chráněné jako národní parky.  

New York

Boston

Chicago

Fort Lauderdale
Miami

Honolulu

San Francisco
Los Angeles

Vancouver

Montreal

Toronto

Calgary

 USA  Kanada

Naše doporučení

   výborné jazykové školy rozmístěné 
po celých Spojených státech

   studujte angličtinu plus film v Los 
Angeles pod vedením zkušených 
lektorů známých filmových škol

   spojte pobyt s dovolenou na Havaji, 
Floridě nebo v Los Angeles

   po jazykovém kurzu vycestujte mimo 
města a vydejte se poznat přírodní 
krásy USA

   pro méně intenzivní kurzy není třeba 
žádat o studijní vízum

Naše doporučení

   jazykové školy poskytující kvalitní výuku 
a veškeré služby na vysoké úrovni

   zvýhodněné ceny jazykových pobytů

   dva cizí jazyky na jednom místě 
– angličtina a francouzština 
v Montrealu

   studijní vízum umožňuje při dlouhodo-
bém pobytu pracovat a částečně tak 
pokrýt náklady na studium

   nádherná nedotčená příroda v dosahu 
všech měst 

Kanada je stát ležící severně od USA – nejen větší, 
ale i nesmírně zajímavý. Tuto drsnou zemi jako stu-
dijní destinaci volí zejména ti, kdo mají cestovatel-
skou duši, milují přírodu, nevadí jim chladnější zimy 
nebo mají rádi zimní sporty. Léto je zde ale příjemné 
a příroda divoká a krásná jako nikde jinde na světě. 

Jazykové pobyty nabízíme ve čtyřech největších 
kanadských městech. V každém na vás čekají 
zážitky z poznávání památek a jiných atraktivit. 
Zároveň jsou bránou pro výlety do okolí s úchvatnými 
přírodními scenériemi. Pokud chcete v rámci svého 
pobytu navštívit Niagarské vodopády, zvolte Toronto. 
V Montrealu procvičíte i francouzštinu, kterou oby-
vatelé ve frankofonní provincii Québec také mluví. 
Calgary ve vnitrozemí láká do nejstaršího národního 
parku Banff. Olympijský Vancouver nadchne horami 
a plážemi zároveň. 

Ačkoliv jsou Američané známí stravováním ve 
fast food restauracích, ani sport pro ně není cizím 
pojmem. Pobřežní oblasti nabízí vynikající zázemí 
pro vodní sporty.

Atmosféra amerického fotbalu, baseballu, basket-
balová utkání NBA nebo slavné hokejové NHL jsou 
opravdovým zážitkem.
Studium angličtiny v Americe je skvělou příležitostí 
navázat nová přátelství a poznat lidi z celého světa.

Pro cesty do USA je nutné vlastnit biometrický pas, 
který vydává Česká republika a vyplnit internetovou 
autorizaci formuláře ESTA. Vyřídíme vám ji spolu 
s jazykovým pobytem. Pouze pro intenzivní studium 
musíte žádat o studijní vízum.

Pokud byste chtěli spojit studium v Kanadě s prací, 
můžete zažádat o studijní vízum a získat pracovní 
povolení. Zájemci do 35 let, kteří splní podmínky 
kanadské ambasády, mohou žádat o tzv. Working 
Holiday vízum. 

Od roku 2016 musí všichni občané ČR/SR, kteří 
cestují do Kanady podat žádost o elektronickou 
autorizaci, tzv. eTA. S vyřízením v rámci pobytu vám 
pomůžeme.
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenzi
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití počítačové laboratoře 

s přístupem na internet
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě 
•	 poplatek za formulář I-20 

v případě studijního víza
•	 dopravu do USA
•	 transfer školy z/na letiště 
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

25

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Odpolední kurz 10 
Standardní kurz 20
Standardní kurz PLUS 22
Intenzivní kurz 32

A1–C2 16 2+ 50 12

Obchodní angličtina 20 B1–C2 21 2+ 50 5

Zkouškový kurz TOEFL 20 B1–C2 16 4+ 50 12

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz IELTS 20 B1–C2 16 4 50 12

nástupní termíny: 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 30. 7., 1. 10., 5. 11. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 B1/C1 16 4/10 50 12

nástupní termíny: 15. 1., 2. 4., 24. 9. (FCE), 15. 1., 9. 4., 1. 10. 2018 (CAE)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P/BS

Apartmán celoročně ne–ne 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc 10 týdnů 12 týdnů

sezona: 2. 1.–21. 12. 2018

Odpolední kurz 10 18 630 Kč 27 950 Kč 37 260 Kč   9 320 Kč

Standardní kurz 20 24 380 Kč 36 570 Kč 48 760 Kč 12 190 Kč - -

Standardní kurz PLUS 22 24 840 Kč 37 260 Kč 49 680 Kč 12 420 Kč - -

Intenzivní kurz 32 30 130 Kč 45 200 Kč 60 260 Kč 15 070 Kč - -

Standardní kurz 20 – miniskupina 40 480 Kč 60 720 Kč 80 960 Kč 20 240 Kč - -

Kombinovaný kurz 20 + 5 38 180 Kč 57 270 Kč 76 360 Kč 19 090 Kč - -

Obchodní angličtina 20 54 280 Kč 81 420 Kč 108 560 Kč 27 140 Kč - -

Zkouškový kurz IELTS/TOEFL 20 - - 53 360 Kč 13 340 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 - - - - 111 320 Kč 139 150 Kč

počet obyvatel 180 000, Florida, USA

Informace o škole
Studium na prestižní škole TLA ve Fort Lauderdale 
doporučujeme motivovaným klientům, kteří chtějí 
spojit příjemné s užitečným – dovolenou na Floridě 
kdykoliv během roku se studiem angličtiny. Speci-
alizované kurzy pro profesionály jsou zaměřeny na 
rychlé osvojení komunikačních dovedností v anglicky 
mluvícím prostředí a jejich další uplatnění v oboru. 
Výuka probíhá velmi efektivně v miniskupině s max. 
5 studenty. Kvalifikovaní lektoři učí, jak využívat 
angličtinu v obchodním prostředí a v rámci obecných 
kurzů také v běžném životě. Prostory školy jsou mo-
derně vybavené a splňující požadavky i náročnějších 
klientů. Široká škála nabízených kurzů, důraz na 
kvalitně vedenou výuku v příjemném a profesionál-
ním prostředí, to vše řadí tuto školu mezi vyhledá-
vané a oblíbené školy, na které se naši klienti rádi 
opakovaně vrací. Škola TLA organizuje i pobyty pro 
rodiče s dětmi a pro studenty obchodní angličtiny 
také exkurze do různých společností nebo například 
k soudnímu přelíčení.

lokalita
Florida patří mezi turisticky oblíbené destinace díky 
svému příjemnému klimatu a krásným plážím. Fort 
Lauderdale je po všech stránkách vybavené pro tu-
ristický ruch. Ačkoliv je to na americké poměry spíše 
menší, klidnější město, všechny významné kulturní 
a společenské akce se konají právě zde. Hlavní třída 
Las Olas Boulevard se pyšní elegantní architekturou, 
luxusními obchůdky a galeriemi. Ve městě sídlí něko-
lik univerzit, a navíc patří mezi oblíbené prázdninové 
destinace amerických studentů. Luxusní prosklená 

Budova školy

 Fort Lauderdale – The Language Academy

Naše doporučení

   vysoká kvalita výuky v reprezentativních 
prostorách, oddělené klidnější prostory 
pro studenty obchodní angličtiny

   nejlepší volba pro motivované a nároč-
né klienty – efektivní výuka v minisku-
pině

   s námi neplatíte registrační poplatek 
125 USD

   až 30 lekcí týdně kombinovaného 
kurzu v rámci bezvízového programu
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 380 Kč
•	 guest room: 1/1 pokoj, bez 

stravy/týden 0 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 1 610 Kč
•	 apartmány: 1/1 pokoj, bez stravy/

týden od 4 030 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta)  

od 2 070 Kč

budova školy TLA se nachází v samotném centru 
města, jen kousek od oblíbené hlavní třídy. Na 
dosah jsou tedy vyhlášené restaurace, butiky či ga-
lerie. 5 minut chůze od školy je autobusové nádraží 
a knihovna. Po historické stránce jsou zajímavé 
místní přístavy, které jsou vhodné k procházkám. 
Stojí za to navštívit i nejstarší dům ve městě, Strana-
han house, který původně sloužil jako pošta. Z mo-
dernějších míst nacházejících se ve městě mohou 
zaujmout plavecké bazény International Swimming 
Hall of Fame nebo populární drive-in divadlo Fort 
Lauderdale Swap Shop. Pro návštěvníky, kteří ocení 
výlety do přírody, stojí za zmínku rozsáhlý park Hugh 
Taylor State Park.
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Areál školy Budova školy
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenzi
•	 ubytovací poplatek
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití počítačové laboratoře 

s přístupem na internet a e-mail
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě 
•	 poplatek za formulář I-20 

v případě studijního víza
•	 dopravu do USA 
•	 transfer školy z/na letiště
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

19

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 45 12

Intenzivní kurz 30/Kombinovaný kurz 30 1) A0–C2 16 1+ 45 12

Obchodní angličtina v miniskupině 20 B1–C2 16 1–7 45 6

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – první PONDĚLÍ v měsíci

Zkouškový kurz TOEFL 20 B1–C2 16 4/6 45 10

nástupní termíny: 5. 2., 7. 5., 3. 9. 2018

Zkouškový kurz FCE 20/CAE 20/30 B1/B2-C2 16 6/10 45 10

nástupní termíny: 8. 1., 5. 2., 9. 4., 7. 5., 18. 6., 16. 7., 8. 10., 5. 11. 2018 

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 S/P

Školní rezidence celoročně ne–ne 18 S

Hotel celoročně ne–ne 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 10 týdnů

sezona A (SA): 2. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 33 050 Kč 46 530 Kč 60 010 Kč -

Intenzivní kurz 30 36 270 Kč 51 360 Kč 66 450 Kč -

Kombinovaný intenzivní kurz 30 1) 46 390 Kč 66 540 Kč 86 690 Kč -

Obchodní angličtina v miniskupině 20 39 950 Kč 56 880 Kč 73 810 Kč -

Zkouškový kurz TOEFL 20 - - 61 390 Kč -

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 - - - 144 330 Kč

sezona B (SB): 24. 6.–26. 8. 2018

Letní příplatek ke kurzovnému/týden 2) 460 Kč

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden 680 Kč

1) 20 lekcí obchodní angličtiny v miniskupině + 10 lekcí obecné angličtiny; 2) platí pro pobyty do 7 týdnů a neplatí pro Zkouškové kurzy

počet obyvatel 180 000, Florida, USA

Informace o škole
Jazykovou školu LAL ve Fort Lauderdale doporuču-
jeme těm, kdo chtějí zapracovat na své angličtině, 
osvojit si komunikační dovednosti a zároveň strávit 
příjemný čas poznáváním americké Floridy. Díky 
kvalitně a zábavně vedené výuce se studenti dozví 
celou řadu zajímavostí o Američanech, jejich kultuře, 
zvycích a mentalitě. Škola LAL sídlí v areálu La 
Quinta Inn rezidence, ve které zároveň poskytuje 
ubytování svým studentům. Jedná se o komfortně 
zařízený a bezpečný kampus, který nabízí vše-
stranné využití volného času. Vše, včetně bazénu, 
fit centra a venkovní terasy, je studentům k dispo-
zici. Škola má v nabídce celou řadu volnočasových 
aktivit, při kterých studenti mohou nabyté znalosti 
uplatnit v praxi. Dle našich zkušeností je tato škola 
oblíbená především mezi mladšími klienty. Řetězec 
jazykových škol LAL Language Centres čerpá z dlou-
holeté tradice s pořádáním jazykových kurzů pro 
zahraniční studenty v řadě destinací. 

lokalita
Fort Lauderdale, turisticky oblíbené město, leží 
na tzv. Zlatém pobřeží jižní Floridy. Po celý rok zde 
panuje nádherné slunečné počasí, a to i v zimním 
období. Nedaleko se nachází proslulá pláž Palm 
Beach v Miami. Město je také oblíbenou destinací 
jachtařů a fanoušků plachetnic – spousta okružních 
vyhlídkových plaveb začíná právě zde. Jedná se 
o typické americké město vybudované na vodních 
kanálech. Toto město plné zeleně je také skvělým 
výchozím bodem pro výlety do okolí, včetně nedale-
kého národního parku Everglades. Škola se nachází 

 Fort Lauderdale – LAL Fort Lauderdale

Naše doporučení

   efektivní studium obchodní angličtiny 
v malých skupinkách

   letní přípravné cambridgeské kurzy 
s poplatkem za zkoušku v ceně kurzu

   známé americké letovisko, které je 
možné díky slunnému počasí navštívit 
po celý rok

Rezidenční 
ubytování 

s bazénem přímo 
v areálu školy

v blízkosti pláže s celou řadou restaurací a obchodů. 
Centrum města je ze školy dobře dostupné hromad-
nou dopravou.
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 150 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden od 710 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/2 pokoj, 

snídaně/týden 0 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

snídaně/týden od 3 080 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta)  

 od 580 Kč
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenzi, sdílené 
sociální zařízení

•	 závěrečný certifikát
•	 využití audiovizuální techniky, 

jazykové a počítačové laboratoře
•	 přístup na internet 
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě
•	 poplatek za formulář I-20 

v případě studijního víza
•	 dopravu do USA
•	 transfer z letiště
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy Miami/New York/Chicago

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

8/19/17

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 27
Superintenzivní kurz 35
Obchodní angličtina 35

A1–C2 16 2+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz TOEFL 35 B1–C2 16 4–16 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, Miami: kontaktujte nás

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně so–so 16/18 S1)/P

Školní rezidence (New York) celoročně so–so 18/17 BS

Studentský apartmán 
(Chicago, Miami)

celoročně so–so 18    2) BS    3)

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–22. 6. 2018 + 26. 8.–21. 12. 2018 

Standardní kurz 20 26 450 Kč 39 680 Kč 52 900 Kč 13 230 Kč

Intenzivní kurz 27 27 550 Kč 41 330 Kč 55 110 Kč 13 780 Kč

Superintenzivní kurz 35
Obchodní angličtina 35
Zkouškový kurz TOEFL 35

30 870 Kč 46 300 Kč 61 730 Kč 15 430 Kč

Letní příplatek k ubytování/týden (všechna centra) – 23. 6.–25. 8. 2018    810 Kč

Příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden (celoročně) Miami    580 Kč

Příplatek k ubytování v hostitelské rodině, dvoulůžkový pokoj, polopenze/týden (celoročně) New York 2 530 Kč

1) hostitelská rodina se snídaní – tzv. guest room (hostinský pokoj) – rodina pronajímá více pokojů, není povinna komunikovat s ubytovanými 
studenty; 2) v Miami pouze pro dva cestující společně; 3) vlastní koupelna – dle zvoleného typu ubytování, bez garance

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 730 Kč
•	 host. rodina, 1/1 pokoj, polopenze/

týden (Chicago) 1 040 Kč
•	 rezidenční ubytování, 1/2 pokoj, 

bez stravy/týden (New York)  
6 440 Kč

•	 studentský apartmán 1/2 pokoj, 
bez stravy/týden (Chicago)  
1 380 Kč

•	 transfer z letiště (1 cesta) od 2 990 Kč

Miami – počet obyvatel 5,2 mil., Florida, USA 
New York – počet obyvatel 8,5 mil., severovýchod USA
Chicago – počet obyvatel 2,7 mil., středozápad USA

Informace o škole
Již mnoho let nabízí Kaplan IE vzdělání na světové 
úrovni, a jak se mnozí vyjádřili, jde o „zážitek na celý 
život“. Nabídka kurzů je široká a učitelé jsou známí 
moderním a interaktivním způsobem výuky. V letních 
obdobích se ve školách průměrný věk studentů 
snižuje, a proto starším a motivovaným klientům 
doporučujeme studium mimo letní měsíce. Pokud 
upřednostňujete menší, rodinnější školu a pobyt 
u moře, je pro vás ideální Miami. New York naopak 
umožňuje zažívat ruch velkoměsta každý den. Kaplan 
IE zde má dvě centra, jedno z nich je umístěné přímo 
v Empire State Building. Atmosféru studentského 
města zažijete v Chicagu. Rádi vám také zajistíme 
pobyt v dalších centrech Kaplan IE nejen v Americe, 
ale téměř po celém anglicky mluvícím světě.  

lokalita
Když se řekne Miami, každý si představí dlouhé 
písečné pláže s hotely a výškovými budovami. Miami 
se chlubí pověstí nejteplejšího a nejsvobodomysl-
nějšího místa USA. Druhým nejčastějším jazykem 
je zde španělština. Za návštěvu určitě stojí čtvrť 
Little Havana, ke které patří vůně tabáku a kávy, 
stejně jako rytmus salsy. Nedaleko jsou Bahamské 
ostrovy, ideální pro víkendový výlet. Škola v Miami je 
umístěna v budově v krásném středomořském stylu 
v bezpečné čtvrti Coral Gables. 
New York je město s nezaměnitelnou atmosférou 
a kouzlem. Mraveniště plné lidí, vůní a obrovských 
budov, které není možné zcela probádat ani po 

 Miami, New York, Chicago – Kaplan International English

Naše doporučení

   studujte exkluzivně v 63. patře Empire 
State Building

   výběr z mnoha lokalit po celé Americe 
– slunné Miami nebo studentské 
Chicago, město s kořeny jazzu a blues 

   efektivní a moderní výuka s využitím 
vlastního výukového systému K+

   zvýhodněné ceny + žádný registrační 
poplatek!

několika návštěvách. Kaplan IE zde má dvě centra, 
obě v atraktivních částech Manhattanu. Empire 
State Building jistě není třeba blíže popisovat 
a druhé centrum SoHo nabízí příjemnou rodinnou 
atmosféru a zbrusu nové prostory, jelikož se jedná 
o nejnovější přírůstek školy Kaplan IE v tomto městě.
Chicago je skutečný ráj studentů. Díky všudypřítom-
nému studentskému živlu zde neustále probíhají 
nejrůznější kulturní akce. K procházkám nebo sportu 
vyzývá pobřeží Michiganského jezera. Oproti New 
Yorku je město mnohem zelenější. Škola v Chicagu 
se nachází v samém centru města na nákupní ulici 
Magnificent Mile. Vy
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Dobrý večer, 
s oneskorením, ale predsa, chcem sa veľmi pekne 
poďakovať za môj príjemný pobyt v Miami, na 
ktorom máte ako agentúra veľký podiel. Chcem 
vyjadriť veľké a úprimne ďakujem celej Vašej 
agentúre, presnejšie pobočke Student agency 
v Košiciach. Pani bola ochotná mi niekoľko krát 
urobiť cenovú ponuku, za čo jej patrí veľké 
ďakujem. Celý pobyt bol skvelý, škola super, 
nové zážitky a neskutočná skúsenosť. Informačný 
balíček, ktorý som obdržala krátko pred cestou 
do USA so všetkými potrebným papiermi, bol po-
drobne napísaný, čo mi uľahčilo orientáciu :), 
i keď v USA som už bola, Miami je Miami. Miami 
je krásne a mne je cťou, že som tam bola cez 
Vašu agentúru, určite Vaše služby v budúcnosti 
ešte využijem. Skvelá práca, palec hore!
S podzravom spokojný zákazník 
                                          M. B.

Ohlas z pobytu

New York
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití knihovny, audiovizuální 

techniky, jazykové a počítačové 
laboratoře

•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě 
•	 poplatek za formulář I-20, 

v případě studijního víza
•	 dopravu do USA 
•	 cestu z letiště v New Yorku/Bostonu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné, pojištění

Vybavení školy New York/San Francisco

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

11/6  1)

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 16 / Standardní kurz 20 A1–C2 16 1+ 45 15

Intenzivní kurz 28 A1–C2 16 1+ 45 15

Obchodní angličtina 28 B2–C2 16 2+ 45 15

Zkouškový kurz TOEFL 28 B1–C2 16 4+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Intenzivní kurz pro začátečníky 28 A0 16 4+ 45 15

nástupní termíny: každé čtvrté PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně so–so 16    2) P/S

Rezidence celoročně so–so 18  BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–212. 12. 2018

New York (NY)

Standardní kurz 16 29 580 Kč 44 370 Kč 59 160 Kč 14 790 Kč

Standardní kurz 20 31 420 Kč 47 130 Kč 62 840 Kč 15 710 Kč

Intenzivní kurz 28
Obchodní angličtina 28
Zkouškový kurz TOEFL 28

35 140 Kč 52 720 Kč 70 290 Kč 17 570 Kč

San Francisco (SF) 

Standardní kurz 16 25 120 Kč 37 670 Kč 50 230 Kč 12 560 Kč

Standardní kurz 20 26 770 Kč 40 160 Kč 53 540 Kč 13 390 Kč

Intenzivní kurz 28
Obchodní angličtina 28
Zkouškový kurz TOEFL 28

33 630 Kč 50 440 Kč 67 250 Kč 16 810 Kč

Letní příplatek k ubytování (NY/SF)/týden (17. 6.–26. 8. 2018)       970 Kč

1) pouze v New Yorku; 2) pouze v San Franciscu

New York – počet obyvatel 8,5 mil., severo- 
východ USA
San Francisco – počet obyvatel 840 000, západní 
pobřeží USA

Informace o škole
Školy Embassy English jsou součástí nadnárodní 
vzdělávací organizace Study Group, která nabízí 
výuku angličtiny v několika zemích světa. Jednotlivá 
centra jsou velmi moderně vybavená a využívají 
nejnovější technologie při výuce. Dále mají širokou 
nabídku kurzů, ačkoliv ta se mírně liší dle desti-
nací. Školu v New Yorku doporučujeme mladším 
klientům, kteří chtějí poznat „město, které nikdy 
nespí“ a studovat v prostorné budově umístěné 
přímo na Manhattanu. Z nabídky je velmi oblíbený 
tzv. Vacation and Travel English program, který je 
určen právě klientům, kteří chtějí mít více volného 
času na nákupy a poznávání tohoto pulsujícího 
velkoměsta díky volnému pátku. Se školou v San 
Franciscu máme dobré zkušenosti v rámci pobytů 
motivovaných klientů, kteří upřednostňují menší 
školu, klidnější prostředí a individuální přístup. Pro 
tyto klienty je určen intenzivní kurz, privátní lekce 
nebo kurz obchodní angličtiny. Ani v San Franciscu 
nebudete odtrženi od centra dění díky atraktivnímu 
umístění školy u živoucího přístavu Pier 39. V roce 
2015 škola získala prestižní ocenění ST Awards jako 
nejlepší řetězec jazykových škol.

lokalita
New York, město mrakodrapů a žlutých taxíků, je 
nejvýznamnějším a nejlidnatějším městem USA. Leží 
na východním pobřeží země, při ústí řeky Hudson do 
Atlantského oceánu. Město se skládá z pěti obvodů: 

New York

 New York, San Francisco – Embassy English

Naše doporučení

   snížené ceny oproti oficiálnímu ceníku 
a navíc žádný registrační ani ubytovací 
poplatek!

   rezidence v New Yorku v pěší vzdále-
nosti od školy, která se nachází v cent-
ru Manhattanu

   velký výběr ze školních rezidencí v San 
Franciscu, které jsou v pěší vzdálenosti

Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens a Staten 
Island. Pohled na siluety Manhattanu, ať už z vyhlíd-
kové lodi, nejvyššího patra Empire State Building 
nebo z okénka letadla, se každému navždy vryje do 
paměti. Škola v New Yorku je umístěna přímo v srdci 
životem pulzujícho Manhattanu. 

San Francisco se řadí mezi nejelegantnější města 
USA a je považováno za jedno z nejkrásnějších měst 
naší planety. Leží na pahorcích kolem nádherné 
zátoky Tichého oceánu a díky jeho poloze ulice 
směřují prudce vzhůru do kopce. Převýšení zdolávají 
typické tramvaje tažené podzemním systémem 
lan. Dominantou města je proslulý most Golden 
Gate, věznice Alcatraz a turisty vyhledávaný přístav 
Pier 39, kde se nachází budova školy. Najdete zde 
spoustu atraktivit, restaurací, kaváren a obchodů.
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 5 lekcí/týden 

od 14 610 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden od 3 060 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/2 pokoj, 

bez stravy/týden od -161 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta)  

od 3 680 Kč

San Francisco
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, polopenze
•	 studijní materiály
•	 ubytovací poplatek
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček 

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě
•	 poplatek za formulář I-20  

v případě studijních víz
•	 dopravu do USA 
•	 transfer školy z letiště na místo 

ubytování
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné, pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

14/8  

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 45 10

Intenzivní kurz 24 A0–C2 16 1+ 45 10

Superintenzivní kurz 30 A0–C2 16 1+ 45 10

Zkouškový kurz TOEFL 20/24 C1–C2 16 1+ 45 10

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 20/30 1) B1–C2 16 10–12 45 10

nástupní termíny: 2. 1., 19. 3., 18. 6., 10. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně so–so 16 P

Rezidence/apartmány celoročně so–so 18 BS   

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 9 týdnů 10 týdnů

sezona: 2. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 30 310 Kč 43 170 Kč 56 030 Kč 118 450 Kč 131 100 Kč

Intenzivní kurz 24 31 140 Kč 44 410 Kč 57 680 Kč 122 180 Kč 135 240 Kč

Superintenzivní kurz 30 33 630 Kč 48 140 Kč 62 650 Kč 133 350 Kč 147 660 Kč

Zkouškový kurz TOEFL 20 31 740 Kč 45 310 Kč 58 880 Kč 124 660 Kč 138 000 Kč

Zkouškový kurz FCE/CAE 20 - - - - 137 310 Kč

1) výuka pouze v budově v Pacific Beach

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 610 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden 690 Kč
•	 rerezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden od 3 220 Kč
•	 transfer z/na letiště v San Diegu 

(1 cesta) 1 960 Kč
•	 transfer z/na letiště v Los Angeles 

(1 cesta) 8 050 Kč

počet obyvatel 1,4 mil., záp. pobřeží USA

Informace o škole
Škola CEL se nachází v srdci města San Diego, 
tzv. Downtownu, a také v těsném sousedství pláže 
Pacific Beach. Centrum v Downtownu se nabízí jako 
skvělý výchozí bod pro nakupování, návštěvy restau-
rací, kaváren a nejrůznějších kulturních akcí. Druhá 
budova v Pacific Beach je vhodná pro studenty, kteří 
ocení možnost trávit volný čas na přilehlé pláži.
Obě centra mají učebny vybaveny moderními tech-
nologiemi, klimatizací a pohodlným zázemím, kde 
mohou studenti trávit volný čas mezi výukou.
Nespornou výhodou školy CEL je nízký počet 
studentů ve třídě, díky kterému se výuka stává inten-
zivnější a efektivnější.
Protože zdokonalování angličtiny by nemělo končit 
s posledním zazvoněním ve třídě, škola studentům 
také nabízí zajímavé odpolední a víkendové výlety do 
okolí, například výlet do Las Vegas, Grand Canyonu 
nebo lekce surfování.

lokalita
San Diego se s více než 300 slunečnými dny ročně 
řadí mezi vyhledávané turistické lokality. Je symbo-
lem bezstarostné kalifornské kultury, jejíž součástí 
jsou promenády, surfařské oblasti a výborná me-
xická kuchyně. Za zmínku stojí nábřeží Embarcadero 
s nádhernými promenádami a terminálem, ze kte-
rého vyplouvají zaoceánské parníky. Město je sídlem 
hlavního štábu amerického letectva, takže se zde 
také nabízí možnost navštívit muzeum – letadlovou 
loď USS Midway či nejstarší, stále aktivně užívanou 
loď na světě – The Star of India. Další částí přístavu 
je Seaport Village s kavárnami, obchody a historic-
kými barevnými rybářskými domky.
Pláže San Diega jsou považovány za jedny z nej-
krásnějších v celé Americe. Pro spojení jazykového 
pobytu s dovolenou je město ideální díky dlouhým 

 San Diego – College of English Language

Naše doporučení

   možnost studia v centru Downtown 
nebo na pláži Pacific Beach

   navštivte druhé největší město Kalifornie  
s množstvím oblíbených pláží, které se 
řadí mezi ty nejlepší v USA

   velký výběr ze školních rezidencí, které 
jsou v pěší vzdálenosti

písečným plážím a také díky teplému počasí po celý 
rok. Při návštěvě nádherné plážové oblasti La Jolla 
s úchvatným výhledem na moře si budete připadat 
jako ve Středomoří.
Nezapomenutelné zážitky na vás čekají také ve 
světoznámém vodní parku SeaWorld San Diego, 
v zábavním parku Belmont Park a v Zoo San Diego, 
kde se nachází několik unikátních ohrožených zvíře-
cích druhů, například pandy velké.
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Budova školy Downtown

Škola CEL San Diego je výbornou volbou. Jsou 
zde obvykle menší skupiny studentů a učitelé 
mají profesionální/přátelský přístup. Není 
nic, co bych vytkla. Můžu jen doporučit! Škola 
má skvělou polohu – přímo v Downtownu a do 
ubytování Kamo housing je to 20-25min chůze – 
ideální procházka před vyučováním. 
Co se týče ubytování – ideální poloha. Komuni-
kace a vše ostatní bez problémů. Možnosti vy-
užití BBQ, vířivky a bazénu, fitness centra – 
vše zdarma! Skvělé! Nemohla jsem vybrat lépe! 
Ideální výběr ubytování! Doporučuji!!!

Irena

Ohlas z pobytu

Nízký počet  
studentů 

ve třídě, v průměru  
6 až 7, maximum 10

Pacific Beach
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití knihovny, audiovizuální 

techniky, jazykové a počítačové 
laboratoře

•	 internet a e-mail 
•	 informační balíček 

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě 
•	 poplatek za formulář I-20 

v případě studijních víz
•	 dopravu do USA 
•	 transfer školy z/na letiště
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

12 1)

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A1-C2 16 2+ 45 15

Intenzivní kurz 28 A0–C2 16 2+ 45 15

25+ kurz 20/28 B1 25 2+ 45 15

Zkouškový kurz TOEFL 20/35 B1–C2 16 2+ 45 15

nástupní termíny: každé pondělí (s výjimkou státních svátků), začátečníci nástup 1× za měsíc (pouze intenzivní kurz)

Standardní kurz 20 + Film B1–C2 16 4 45 15

nástupní termíny: 25. 6., 23. 7., 20. 8. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 28 B1/C1 16 12 45 15

nástupní termíny: 19. 3., 10. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16    3) P

Školní rezidence celoročně ne–so 18 BS

Školní letní rezidence 2) červenec–
srpen

ne–so 16 BS  

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc 12 týdnů

sezona A (SA): 2. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 27 510 Kč 41 260 Kč 55 020 Kč 13 750 Kč -

Intenzivní kurz 28 31 650 Kč 47 470 Kč 63 300 Kč 15 820 Kč -

Standardní kurz 20 + Film - 48 370 Kč - - -

Zkouškový kurz TOEFL 20 - - 55 020 Kč 13 750 Kč -

Zkouškový kurz FCE/CAE 28 - - - - 182 710 Kč

sezona B (SB): 24. 6.–18. 8. 2018

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden         690 Kč

1) druhý kampus má 9 tříd; 2) pouze od 1. 7. do 25. 8. 2018; 3) pouze v období 24. 6. až 18. 8. 2018

počet obyvatel 3,8 mil.
západní pobřeží USA, Kalifornie

Informace o škole
Síť škol Kings Education začala působit v roce 1957. 
Její hlavní sídlo je ve Velké Británii; všechny školy 
čerpají z bohatých zkušeností s výukou angličtiny. 
Los Angeles patří k nejmladším přírůstkům, na 
který je organizace náležitě pyšná. Moderní prostory 
a skvělá poloha školy vás určitě nadchnou. Předností 
školy Kings Education LA je vysoká kvalita výuky, 
její umístění, velmi atraktivní vybavení a profesio-
nální přístup. Škola má pro své studenty k dispozici 
venkovní terasu a kavárnu, kde je možné relaxovat 
a trávit volné chvíle mezi vyučováním. Nespornou 
výhodou je, že se ve škole setkáte s minimálním 
počtem českých či slovenských studentů a rezi-
denční ubytování je v blízkosti školy. Velmi zajímavý 
je exkluzivní program výuky angličtiny ve spojení 
s filmem a jeho tvorbou. Tento program škola nabízí 
ve spolupráci s New York Film Academy a The Los 
Angeles Film School. Tuto školu doporučujeme všem 
klientům, kteří se rádi pohybují v dynamickém a mo-
derním prostředí a chtějí poznat Los Angeles zblízka. 
Pokud preferujete vyšší věkový průměr ve studijní 
skupině, vyzkoušejte nové kurzy obecné angličtiny, 
kam škola přijímá studenty až od 25 let.

lokalita
Filmová metropole Los Angeles je fenomén moderní 
doby a bezesporu jde o jedno z nejpopulárněj-
ších měst na světě. Potkáte tu nejednu celebritu, 
snadno se dostanete na veřejné pláže, najdete tu 
úžasná muzea, restaurace, neuvěřitelná nákupní 
centra a mnohem více. Los Angeles nemá klasické 
centrum, ale je složeno z několika samostatných 
světoznámých čtvrtí – Hollywood, Santa Monica, 
Malibu, Beverly Hills nebo Westwood. Los Angeles 
není proslulé jen díky Universal Studios, jednomu 

Budova školy

 Los Angeles – Kings Education

Naše doporučení

   naši klienty neplatí registrační poplatek 
165 USD 

   atraktivní nové prostory školy s terasou, 
jen pár minut chůze od chodníku slávy

   možnost studia angličtiny ve skupině 
pro studenty od 25 let

   spojte studium angličtiny s populární 
filmovou vědou – zkusíte si i psaní 
scénářů a roli režiséra

Škola v centru LA  

s možností reziden- 

čního ubytování  

v pěší vzdálenosti!

z nejstarších filmových studií, a chodníku slávy, ale 
je také dějištěm basketbalových zápasů L. A. Lakers 
a bitev hokejového týmu NHL. Umístění budovy školy 
je naprosto jedinečné. Kings Education v Los Ange-
les sídlí ve dvou budovách v srdci města přímo mezi 
Hollywoodem a Sunset Boulevardem, tedy v centru 
všeho dění. Jen tři minuty chůze od školy je chodník 
slávy, na kerém si můžete najít svou oblíbenou fil-
movou hvězdu, nedaleko je také muzeum voskových 
figurín, kina, kluby a divadla.
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 730 Kč
•	 host. rodina: 1/2 pokoj, 

polopenze/týden -230 Kč
•	 rezidence: 1/1 pokoj, bez stravy/

týden 3 910 Kč
•	 rezidence: 1/2 pokoj, bez stravy/

týden 1 610 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta) 

4 140 Kč
Chodník slávy

25+
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 přístup na e-mail a internet
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum americké 

ambasádě
•	 poplatek za formulář I-20 

v případě studijního víza
•	 dopravu do USA
•	 transfer školy z/na letiště 
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

13

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Obecný kurz 16 A0–C2 16 1+ 50 15

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 50 15

Intenzivní kurz 25 A0–C2 16 1+ 50 15

Obchodní angličtina 20 B1–C2 16 1+ 50 15

nástupní termíny: 16. 1., 12. 2., 12. 3., 19. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 30. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 22/27/30 B1–C2 16 9/10/12 50 15

nástupní termíny: 8. 1., 19. 3., 10. 9. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně so–so 16 BS/PP

Školní rezidence 1) celoročně so–so 18 BS

Apartmán celoročně so–so 18 BS

Roomstay 2) celoročně so–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 9 týdnů 10 týdnů 12 týdnů

sezona: 16. 1.–21. 12. 2018

Obecný kurz 16 40 250 Kč 52 690 Kč 66 060 Kč - - -

Standardní kurz 20
Obchodní angličtina 20

40 630 Kč 53 270 Kč 66 820 Kč - - -

Intenzivní kurz 25 43 190 Kč 57 110 Kč 71 940 Kč - - -

Standardní kurz PLUS 20 + surfing 48 670 Kč 65 320 Kč 82 890 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE 30 - - - 156 120 Kč - -

Zkouškový kurz CAE 27 - - - - 163 990 Kč -

Zkouškový kurz FCE/CAE 22 - - - - - 179 580 Kč

1) školní rezidence – min. délka ubytování 2 týdny; 2) Roomstay = pronájem pokoje v hostitelské rodině

počet obyvatel 380 000
ostrov Oahu – Havaj, USA

Informace o škole
Pokud chcete cestovat do exotické destinace 
a studium angličtiny spojit s příjemnou dovolenou 
třeba i v zimních měsících, pak určitě zvolte školu 
Global Village Honolulu. Ta patří do stejnojmenného 
nadnárodního řetězce jazykových škol a centrum na 
Havaji je mladším přírůstkem této organizace. Nabízí 
širokou škálu jazykových kurzů od obecné angličtiny 
přes obchodní a zkouškové kurzy až po spojení výuky 
se surfingem, jógou nebo tancem hula hula. Ote-
vřené jsou i kurzy pro zájemce hry na ukulele nebo 
sportovně založené studenty, kteří se chtějí věnovat 
hodinám fitness. Škola je oblíbená mezi mladšími 
klienty, a to zvláště v letních měsících. Možnosti 
k seznámení se s místními lidmi a kulturou nabízí 
škola díky ubytování v hostitelských rodinách. Pro 
ty, kdo preferují nezávislé ubytování, jsou k dispozici 
rezidence nedaleko od školy.

lokalita
Havajské ostrovy jsou souostroví 19 korálových a so-
pečných ostrovů v Tichém oceánu. Skládají se z osmi 
základních ostrovů, stejně jako je pruhů, které se vlní 

Budova školy

 Honolulu – Global Village English Centres

Naše doporučení

   moderní budova školy v centru města, 
navíc nedaleko známé pláže Waikiki

   prázdninové kurzy jsou skvělou volbou 
pro spojení s dovolenou

   škola je oficiálním zkouškovým centrem 
pro cambridgeské zkoušky

   zpestřete si studium angličtiny tancem 
hula hula, lekcemi surfingu nebo jógy
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 840 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden -2 190 Kč
•	 roomstay: 1/1 pokoj, bez stravy/

týden -1 840 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta)  

1 840 Kč

na jejich vlajce. Havaj je bezesporu nejexotičtějším 
státem USA. Turisté sem míří za nádhernou divokou 
přírodou, tropickým klimatem a stále živou původní 
kulturou. To vše je zde navíc spojeno s bezpečím 
vyspělé civilizace. Honolulu je hlavní a největší 
město ostrova Oahu. Název města pochází z do-
morodého jazyka, ve kterém „honolulu“ znamená 
„zátoka mušlí“. Oahu je třetí největší z osmi hlavních 
Havajských ostrovů, které se nacházejí v severový-
chodní části Tichého oceánu. Honolulu je bezpečné, 
kosmopolitní město s velmi přátelskou a uvolněnou 
atmosférou. Škola Global Village Hawaii sídlí v centru 
města v moderní budově nedaleko slavné pláže Wai-
kiki. Přímo z učeben a společenské místnosti mají 
studenti nádherný výhled na oceán a hory.
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi
•	 ubytovací poplatek
•	 studijní materiály
•	 zápisné do školy
•	 závěrečný certifikát
•	 využití audiovizuální techniky, 

jazykové a počítačové laboratoře
•	 přístup na internet a e-mail
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum (vpřípadě 

studijního povolení nad 26 týdnů)
•	 dopravu do Kanady 
•	 dopravu na místo ubytování
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 příplatek za ubytování studentů 

mladších 18 let 
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy Toronto/Montreal

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

83/35

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 17/Odpolední kurz 13 A1–C2 16 1+ 50 16

Semiintenzivní 24 A1–C2 16 1+ 50 16

Intenzivní kurz 30 A1–C2 16 1+ 50 16

Obchodní angličtina v miniskupině 20 B1–C2 21 2+ 50 16

Zkouškový kurz IELTS 30 B1–C2 16 8/16 50 16

nástupní termíny: 2. 1., 29. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12. 2018

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 B1–C2 16 6–12 50 16

nástupní termíny: 2. 1., 29. 1., 26. 3., 23. 4., 18. 6., 16. 7., 9. 10., 5. 11. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

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

Školní rezidence/apartmány celoročně so/ne–so/ne 18/19 kontaktujte nás

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 10 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 2. 1. –21. 12. 2018

Montreal

Standardní kurz 17 23 610 Kč 31 150 Kč 38 700 Kč - -

Semiintenzivní 24 25 750 Kč 34 370 Kč 42 990 Kč - -

Intenzivní kurz 30 27 270 Kč 36 650 Kč 46 030 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 - - - 102 310 Kč 121 060 Kč

Toronto

Standardní kurz 17 23 790 Kč 31 430 Kč 39 070 Kč -

Semiintenzivní 24 26 010 Kč 34 760 Kč 43 510 Kč -

Intenzivní kurz 30 27 270 Kč 36 650 Kč 46 030 Kč -

Zkouškový kurz FCE/CAE 30 - - - 102 310 Kč 121 060 Kč

Letní příplatek k ubytování v hostitelské rodině/týden (24. 6.–18. 8. 2018)         260 Kč

Toronto – 2,8 mil. obyvatel, provincie Ontario
Montreal – 1,9 mil. obyvatel, provincie Québec

Informace o škole
ILSC je organizace působící nejen v Kanadě, ale také 
např. v Austrálii. Více než dvacetiletá existence škol 
v Kanadě je zárukou bohatých zkušeností s výukou 
jazyka. Důkazem je prestižní ocenění STM Star 
Awards v kategorii „řetězec jazykových škol“, které or-
ganizace obdržela v roce 2013. V Montrealu se mluví 
jak anglicky, tak francouzsky, a proto ILSC přisuzuje 
stejnou důležitost výuce obou jazyků. Kromě kurzů 
obecné nebo obchodní angličtiny a francouzštiny 
(v Montrealu) si můžete vybrat ze široké nabídky 
tematicky zaměřených lekcí, například angličtina 
v umění, žurnalistika, marketing a webdesign, ang-
ličtina a film a mnohé další. Vyberte si pro studium 
angličtiny místo, které vás láká více – pulsující 
a kosmopolitní Toronto na břehu jezera Ontario nebo 
méně hektický Montreal s osobitým a historickým 
kouzlem. V obou lokalitách okusíte kouzlo Kanady 
a přátelskou povahu místních obyvatel, že se vám 
nebude chtít zpět domů.

lokalita
Toronto – největší z kanadských měst se pravidelně 
umisťuje na vrcholu žebříčku s nejlepšími životními 
podmínkami na světě – je čisté, bezpečné, cenově 
přijatelné a nabízí vysokou úroveň vzdělání. Toto 
město vás i přes rozsáhlou mrakodrapovou zástavbu 
překvapí spoustou zeleně, díky které si vysloužilo 
přezdívku „město v parku“. Jeho obyvatelé, prefe-
rující zdravý životní styl, si na příjemném a čistém 
prostředí zakládají. Toronto je také hlavním městem 
kanadské ekonomiky. Je to město financí, obchodu, 
lékařského výzkumu, vzdělání a kultury. Centrum 

 Toronto, Montreal – International Language Schools of Canada

Naše doporučení

   pro naše klienty výrazně snížené ceny 
kurzovného oproti oficiálnímu ceníku

   vyberte si ze široké nabídky zajímavých 
volitelných předmětů

   využijte kombinace studia angličtiny 
a pobytu ve francouzsky mluvící rodině 
a naopak

   obě školy jsou oficiálním zkouško-
vým centrem pro zkoušky Cambridge 
a IELTS

ILSC zde bylo založeno v roce 1999 a sídlí ve dvou 
moderně vybavených kampusech v centru města ne-
daleko CN Tower. Škola je dobře dostupná městskou 
hromadnou dopravou a je skvělým výchozím bodem 
pro poznávání nejaktraktivnějších částí Toronta.

Montreal je druhé největší město Kanady, leží ve fran-
kofonní provincii Québec. Obyvatelé města jsou zvyklí 
mluvit anglicky i francouzsky. Montreal nepatří k hek-
tickým moderním velkoměstům. Centrum města je 
malebné, plné historických budov, příjemných zákoutí 
a pouličních kaváren. Lidé si rychle oblíbí úžasné 
přírodní podmínky Montrealu a jeho městský život, 
od živé hudby a tance přes divadlo až k nepřeberné 
nabídce prvotřídních restaurací. ILSC Montreal se 
nachází v samém srdci starého Montrealu, v blízkosti 
přístavu, parků a veřejné dopravy.
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 480 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, plná 

penze/týden 260 Kč
•	 roomstay: 1/1 pokoj, bez stravy/

týden -910
•	 transfer z letiště (1 cesta)  

2 090 Kč

Dobrý večer, 
velmi rád bych poděkoval STUDENT AGENCY, 
za zprostředkování studijního pobytu na ILSC 
Montreal. Tuto školu mohu každému doporučit 
– vysoká úroveň studia EN (lepší lektory EN 
jsem v životě neměl). Pobyt mi pomohl, cítím 
progress v EN. Bral jsem to jako přípravu na 
novou pracovní pozici. Děkuji také za zpro-
středkování letenek i transportu z/na letistě. 
Během pobytu nebyl problém, pouze proběhla 
změna ubytování – nevyhovující podmínky pro 
studium EN. Děkuji celému týmu za zprostředko-
vání této životní příležitosti. Byla to pro mě 
velká životní zkušenost. S pozdravem       Jan

Ohlas z pobytu



Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, plná penze (Calgary)/ 
 polopenze (Toronto)

•	 ubytovací poplatek
•	 studijní materiály
•	 používání internetu a e-mailu
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum (v případě 

studijního povolení nad 26 týdnů)
•	 dopravu do Kanady 
•	 transfer z letiště na místo ubytování
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 příplatek za ubytování studentů 

mladších 18 let 
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

24/27

Calgary – 1,1 mil. obyvatel, provincie Alberta
Toronto – 2,8 mil. obyvatel, provincie Ontario

Informace o škole
Jazykové školy Global Village Calgary a Toronto 
jsou součástí mezinárodního řetězce škol, který 
spolehlivě působí na několika kontinentech. Rodinné 
prostředí škol s ochotným personálem zpříjemní 
pobyt a zároveň dbá na vysokou úroveň výuky 
i ostatních služeb. Calgary i Toronto jsou v zimních 
měsících ideální lokalitou pro zimní sporty a v létě 
pro turistiku. Proto škola Global Village kromě výuky 
angličtiny nabízí také zajímavé programy ve spojení 
se zimními sporty nebo ve spolupráci s organizacemi 
na ochranu přírody. Školy jsou oficiálním testovacím 
IELTS centrem a nabízí přípravné kurzy k úspěšnému 
zvládnutí této a dalších jazykových zkoušek. Studium 
v Calgary a v Torontu je skvělou volbou pro milovníky 
přírody, kterým ale zároveň poskytuje veškerý kom-
fort čistého a rychle rostoucího velkoměsta.

lokalita
Calgary se nachází na jihu provincie Alberta, v ob-
lasti kopců a vysokých rovin Skalnatých hor. Patří 
k městům, která za svůj vznik vděčí zlaté horečce. 
Novodobý ekonomický rozkvět Calgary souvisí 
s těžbou ropy. Mrakodrapy v centru jsou neklamným 
znakem modernosti a dynamičnosti města. Ideální 
je spojit zde studium se sportem, na své si tu však 
přijdou i milovníci divadla, galerií a muzeí. Město je 
bránou do nejstaršího národního parku Banff s jeho 
termálními prameny a oblíbeným Lake Louise. Škola 
se nachází v centru města v pěší vzdálenosti od 
hlavních dominant Calgary, jako je Calgary Tower, 
Olympic Plaza nebo China Town.
Toronto jako nejlidnatější město Kanady patří 
zároveň i mezi nejatraktivnější města a splňuje tak 

Budova školy v Calgary

 Calgary, Toronto – Global Village English Centres

Naše doporučení

   skvělá volba pro absolvování zkoušky 
IELTS – školy jsou oficiálním testovacím 
centrem

   spojte studium angličtiny se zimními 
sporty nebo horskou turistikou

   poznejte kouzlo Kanady a přátelskou 
povahu místních lidí

   celoroční sleva 15 % z kurzovného 
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 300 Kč
•	 Downtown hostel/týden  

od 560 Kč
•	 roomstay: 1/1 pokoj, bez stravy/

týden -1 020 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta) 2 040 Kč

požadavky na bezpečné, moderní a čisté město 
s vysokou úrovní vzdělání. V tomto kosmopolitním 
městě najdete celou řadu mrakodrapů a také hodně 
zeleně. Old Toronto je historická část města, kde 
můžete najít starou radnici, cihlové kostely a jiné 
budovy. K zajímavostem ve městě se řadí se řadí 
CN Tower – nejvyšší věž v Torontu, Lake Ontario – 
obrovské vodní dílo na okraji města a slavné Niagar-
ské vodopády. Škola se nachází v pulzující centrální 
čtvrti Yorkville v sousedství parků, prestižních 
vysokých škol a Royal Ontario Museum.

Toronto

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 50 16

Intenzivní kurz 25 A0–C2 16 1+ 50 16

Superintenzivní kurz 30 A0–C2 16 1+ 50 16

Obchodní angličtina 25 B1–C2 18 2–12 50 16

Zkouškový kurz IELTS 25 B1–C2 16 2–12 50 16

nástupní termíny: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 3. 7., 30. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12. 2018

Zkouškový kurz FCE 25/30 B1/C1 16 8/9/12 50 16

nástupní termíny: Toronto – 15. 1., 19. 3., 16. 4., 3. 7., 10. 9., 9. 10. 2018; Calgary na ověření

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 9 týdnů 12 týdnů

sezona: 15. 1.–21. 12. 2018

Calgary

Standardní kurz 20 25 460 Kč 34 760 Kč 44 070 Kč - -

Intenzivní kurz 25 
Obchodní angličtina 25
Zkouškový kurz IELTS 25

26 230 Kč 35 930 Kč 45 620 Kč - -

Superintenzivní kurz 30 27 010 Kč 37 090 Kč 47 180 Kč - -

Toronto

Standardní kurz 20 26 200 Kč 35 780 Kč 45 360 Kč - -

Intenzivní kurz 25 
Obchodní angličtina 25
Zkouškový kurz IELTS 25

26 970 Kč 36 940 Kč 46 920 Kč - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 25 - - - 93 940 Kč 122 910 Kč

1) hostel – min. délka pobytu 4 týdny; 2) Roomstay = pronájem pokoje v hostitelské rodině; 3) pouze pro dva cestující spolu; 4) vlastní koupelna 
– na vyžádání, bez garance

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně so–so 16    3) PP    4)

Hostel Downtown 1) celoročně so–so 19 BS  

Roomstay 2) celoročně so–so 16 BS

85infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz84 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, polopenzi
•	 ubytovací poplatek
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití počítačové laboratoře 

s přístupem na internet
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum (v případě 

studijního povolení nad 26 týdnů)
•	 dopravu do Kanady
•	 návaznou dopravu na místo 

pobytu, příp. transfer školy  
z letiště na místo ubytování

•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 příplatek pro studenty pod 18 let
•	 kapesné, pojištění
•	 poplatek za zkoušku v rámci 

zkouškového kurzu

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

10  

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Intenzivní kurz 28 A1–C2 17 1+ 45 15

Superintenzivní kurz 32 A1–C2 17 1+ 45 15

Zkouškový kurz IELTS 32 B2–C2 17 1–12 45 15

Obchodní angličtina 32 B2–C2 20 1–12 45 15+10

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz FCE/CAE 32 B1–C2 17 8–12 45 15

nástupní termíny: 8. 1., 15. 1., 22. 1., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 11. 6., 18. 6., 25. 6., 10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 9. 10. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně so/ne–so/ne 17    1) P/PP

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny 8 týdnů 10 týdnů 12 týdnů

sezona A (SA): 2. 1.–21. 12. 2018

Intenzivní kurz 28 27 100 Kč 32 300 Kč 40 790 Kč - - -

Superintenzivní kurz 32
Obchodní angličtina 32
Zkouškový kurz IELTS 32

28 950 Kč 34 520 Kč 44 340 Kč - - -

Zkouškový kurz FCE/CAE 32 - - - 98 140 Kč 121 270 Kč 142 170 Kč

Letní příplatek k ubytování/týden (v období 26. 5.–1. 9. 2018)         460 Kč

1) pouze pro 2 cestující společně a na ověření dostupnosti

počet obyvatel 650 000, provincie Britská Kolumbie

Informace o škole
Tamwood International College je organizace, která 
má dlouholeté zkušenosti v oblasti jazykových 
pobytů. Menší škola si zakládá na osobním přístupu. 
Vedle obecných kurzů nabízí také obchodní lekce 
a přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouš-
kám. O předním postavení mezi jazykovými školami 
svědčí mimo jiné ocenění STM Star Awards, v rámci 
něhož byla škola vyhlášena jako nejlepší v Severní 
Americe. Tamwood nabízí také pracovní programy, 
a proto školu doporučujeme těm, kteří chtějí po 
skončení jazykového pobytu v Kanadě zůstat 
a pracovat. Pokud zvažujete dlouhodobý pobyt, máte 
angličtinu na pokročilejší úrovni a chcete si na pobyt 
přivydělat, pak zvolte program zakončený certifiká-
tem nebo diplomem. Zlepšíte si angličtinu zaměře-
nou na cestovní ruch a pohostinství a ke studijnímu 
vízu dostanete pracovní povolení. 

lokalita
Vancouver je právem považován za jedno z nej-
krásnějších měst na světě. Překvapí každého svým 
vysokým životním standardem a čistotou, ale také 
pravou kanadskou atmosférou. Není divu, že v roce 
2016 byl Vancouver zařazen mezi Top 10 nejlepších 
míst k životu. Jeho poloha je skutečně jedinečná: na 
jedné straně jej obklopují štíty hor se zasněženými 
vrcholky, na druhé pak pláže a oceán. I v centru 
města jste blízko přírodě a vůbec si nepřipadáte jako 

Budova školy

 Vancouver – Tamwood International College

Naše doporučení

   dlouhodobý pobyt v Kanadě: 
spojte studium a pracovní stáž

   3 nebo 4týdenní pobyty za velmi výhod-
né ceny

   nová moderní škola, která nabízí pří-
pravné kurzy na cambridgeské zkoušky  
i během léta

   výhodné ceny a pro naše klienty 
registrační poplatek ZDARMA
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 480 Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, plná 

penze/týden 370 Kč
•	 transfer z/na letiště Vancouver  

(1 cesta) 1 850 Kč

ve velkém městě. Tato metropole je považována za  
bezpečné město s nejzdravějším životním prostře-
dím na světě. Vancouver je však zároveň moderní 
velkoměsto, ve kterém strávíte nezapomenutelné 
dny. Jako student naší partnerské školy budete 
mít skvělou příležitost poznat život ve Vancouveru 
a pochopíte, proč je Vancouver jako destinace tak 
populární. V jeho bezprostředním okolí se nachází 
národní parky a na své si díky blízkosti vyhlášeného 
zimního střediska Whistler přijdou i všichni milovníci 
sportů. Škola se nachází v centru města, tři bloky 
od vlakového a autobusového nádraží. Je obklopena 
řadou restaurací a obchodů. Městskou dopravou je 
to blízko na vyhlášené městské pláže i do proslu-
lého Stanley Parku, který každoročně láká milióny 
návštěvníků.
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Bydlela jsem u Marilou a Roda a musím říci,  
že to byla nejlepší hostitelská rodina, co 
jsem kdy měla. Neuvěřitelně milí lidé, kteří 
si se mnou neustále povídali, pečovali o mě 
s láskou a opravdu jsem si tam připadala jako 
ve vlastní rodině. Nikdy jsem si nemyslela,  
že bych se v cizí rodině mohla cítit tak dobře, 
ale je to možné.
S výukou jsem celkově spokojena, naše vyuču-
jící ve skupině byla výborná a celkově bylo ve 
škole velmi dobré prostředí a tuto školu bych 
jednoznačně doporučila, protože patří mezi ty 
menší školy a je tam přátelštější prostředí.

Eva

Ohlas z pobytu



Barbados
Condrington language Centre
Partnerská jazyková škola Condrington Language 
Centre sídlí na jihu ostrova a nabízí kvalitní výuku 
angličtiny pod vedením kvalifikovaných vyučujících. 
Zlepšete se v angličtině v rámci obecného kurzu 
nebo si přidejte privátní lekce, které budou plně 
přizpůsobeny vašim potřebám.
Cestovní ruch je na Barbadosu na prvním místě 
a láká hlavně milovníky vodních sportů i nočního 
života. Ostrov známý jako „Malá Anglie“ byl až do 
vyhlášení nezávislosti v roce 1966 jednou z mnoha 
anglických kolonií. Ačkoliv na pozůstatky tohoto 
období narazíte téměř všude, místní obyvatelstvo 
(Bajans) i samotný ostrov jsou stoprocentně karibští. 
Bezvízová povinnost platí pro občany ČR a SR pro 
pobyt v délce do 3 měsíců.

Jihoafrická republika
lAl, Cape Town
Jihoafrická republika patří mezi nevyspělejší a nej-
bohatší státy Afriky. Kapské Město, druhé největší 
město země, se nachází na jejím jižním cípu. Více 
než tři miliony místních obyvatel zaručují, že jde 
o moderní velkoměsto s širokou nabídkou služeb. 
Leží na pobřeží a úpatí hor zároveň. Dominantou 
města je Stolová hora, kolem níž se rozprostírá Table 
Mountain National Park. Úchvatnou scenérii také 
skýtá hornatý Kapský poloostrov zakončený mysem 
Dobré naděje. 
Pokud chcete navštívit tuto exotickou zemi, a navíc 
spojit pobyt s kvalitní výukou angličtiny, pak si 
vyberte školu LAL Cape Town, která sídlí v prostorné 
a moderní budově v centru města. Vedle klasických 
kurzů jazyka doporučujeme z těch netradičních tý-
denní výuku ve volné přírodě – Travelling Classroom. 
Jedná se o kurz, který kombinuje cestování po 
africkém safari s lekcemi angličtiny. Program pro 
volný čas je zaměřený na poznávání města a okolí – 
výlety za pozorováním velryb, tučňáků, potápění se 
se žraloky aj.
Jihoafrická republika patří mezi nejvyspělejší 
a nejbohatší státy Afriky. Svou exotičností přitahuje 

Thajsko
International House, Bangkok
Studium angličtiny v Thajsku přináší mix exotického 
Východu a moderního Západu. Studenti nejčastěji 
volí kurz angličtiny s intenzitou 15 hodin týdně a po 
skončení výuky poznávají Bangkok a jeho okolí, 
případně se účastní jedné z mnoha školních aktivit. 
Areál školy se nachází v centrální části Bangkoku 
a je velmi dobře dosažitelný místní hromadnou 
dopravou.
Thajsko je symbolem exotické dovolené – bílý písek 
na plážích, průzračné moře, buddhistické památky 
a vynikající thajské speciality. Bangkok je kombinací 
moderního velkoměsta a tradičních uliček, trhů 
a památek.
Toto město v posledních letech láká stále více tu-
ristů a žije ve dne i v noci. V případě turistické cesty 
v délce do 30 dní není třeba vyřizovat vízum.

Angličtina v exotických destinacích

Naše doporučení

   spojení studia jazyka s dovolenou 
v tropickém ráji

   Holiday course – skvělá příležitost 
poznat ostrov při exkurzích zahrnutých 
v ceně kurzu

   ubytování v hostitelských rodinách – 
vyzkoušejte život místních obyvatel

Naše doporučení

   Bangkok – nejen populárni turistický cíl, 
ale i studijní destinace

   obecná angličtina i obchodní zaměřeni 
výuky

   možnost výběru ubytování v hotelu 
nebo rezidencích

Naše doporučení

   vycestujete v období říjen až březen, 
kdy v Jihoafrické republice panuje letní 
počasí

   speciální nabídka kurzů – kurzy 30+, 
obchodní angličtina, zkouškové kurzy, 
privátní výuka
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dobrodruhy a milovníky přírodních krás z celého 
světa, kteří sem cestují za poznáním a aktivním 
odpočinkem.
Poloha školy v centru města zajišťuje snadný přístup 
ke všem důležitým turistickým i komerčním místům, 
obchodům, kavárnám i restauracím. Studenti si 
mohou vybrat například oblíbené ubytování v rezi-
denci přímo v areálu školy, mají tak možnost využívat 
například bazén nebo restauraci. Další možností 
ubytování jsou rezidence mimo areál školy, hostitel-
ská rodina, případně hotelový typ ubytování.
Pro občany ČR platí bezvízový styk do 90 dnů, 
občané SR žádají o příslušný typ víza ambasádu.



Komu jsou určeny 
Jazykové pobyty pro profesionály jsou určeny (nejen) 
manažerům, klíčovým zaměstnancům, specialistům 
z různých oborů a všem klientům, kteří očekávají 
velmi intenzivní program, kvalifikované a zkušené 
lektory s individuálním přístupem a profesionální 
služby jazykové školy ve všech ohledech.
Díky jazykovému kurzu v zahraničí získáte zkuše-
nosti z mezinárodního prostředí, které vám pomohou 
při každé cestě do zahraničí, v dalším studiu nebo 
na trhu práce.

Nástupní termíny a délka pobytu
Kurzy pro profesionály probíhají celoročně, s mož-
ností nastoupit na výuku kterékoliv pondělí. Školy 
orientované na profesionály si uvědomují jejich 
vysoké časové vytížení, a tak výuka probíhá i ve 
dnech státních svátků s výjimkou Vánoc.

Délka pobytu
Obecně platí: čím delší pobyt, tím lépe. Ovšem 
častou překážkou může být pracovní vytíženost a ne-
dostatek času. Proto jsou obvyklé i týdenní pobyty. 
V takovém případě doporučujeme zvýšit efektivitu 
pobytu doplněním skupinového kurzu o několik 
privátních lekcí nebo zvolit studium v miniskupině.

Angličtina pro profesionály

Naše doporučení

   výuka v malé skupině, obvykle 3–6 
studentů

   vyšší věkový průměr účastníků kurzu

   individuální přístup a zohlednění vašich 
jazykových potřeb ve výuce

   i týdenní pobyt má smysl: získáte sebe-
jistotu pro komunikaci, aktivujete si 
dosavadní znalosti a vždy se naučíte 
něco nového

Lokality

Spolupracujeme s renomovanými jazyko-
vými školami po celém světě, výuku pro 
profesionály nabízíme v těchto lokalitách:

•	angličtina	–		Velká	Británie,	Irsko,	Malta,	
USA, Kanada, JAR

•	němčina	–	Německo,	Rakousko
•	španělština	–	Španělsko	
•	francouzština	–	Francie 
•	italština	–	Itálie

a sebeprezentace, osvojují si techniky efektivní 
komunikace, argumentování a vyjednávání. Učí se 
vyjadřovat přesně, používat složitější konstrukce 
a výrazy typické pro oblast byznysu.
Kromě obchodní angličtiny vám zajistíme také kurzy 
se zaměřením na váš obor nebo pracovní pozici:

• angličtina pro obchod a marketing
• angličtina pro bankovnictví a finanční specialisty
• angličtina pro právo 
• angličtina pro lékařskou problematiku
• angličtina s literárně-kulturní specializací
• angličtina pro oblast umění
• angličtina pro letectví
• angličtina pro ropný a plynárenský průmysl

Angličtinu se specializací na další obory nebo speci-
alizovanou výuku ostatních jazyků vám rádi ověříme 
u našich zahraničních partnerů.

Jazykový pobyt jako aktivní dovolená
Kromě vlastní výuky cizího jazyka pro vás rádi 
zajistíme i sportovní aktivity (tenis, golf, vodní sporty) 
nebo spojení studia s výjimečnými zážitky (safari, 
degustace vína apod.).

Poradenství a komplexní servis
Rádi vám doporučíme program, který bude nejlépe 
odpovídat vašim potřebám a očekáváním. Připra-
víme vám nabídku na míru a pokud se rozhodnete 
jí využít, zajistíme váš pobyt v zahraničí tak, abyste 
se nemuseli o nic starat: doporučíme vhodné uby-
tování, v případě zájmu zařídíme dopravu, pojištění 
nebo další služby dle vašeho výběru.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte jazykovepobyty.cz nebo nás kontaktujte 
na bezplatné infolince 800 100 300 popř. e-mailem 
na executive@studentagency.cz a vyžádejte 

JAZYKOVÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY
V ZAHRANIČÍ

Studium a celý pobyt mi přinesl hlavně sebedů-
věru, pocit, že angličtina je vlastně můj druhý 
jazyk, který zvládnu v  pohodě a domluvím se. 
Cítím se lépe a sebevědoměji a pokud zazvoní 
telefon a na druhé straně se ozve: „Hello, can 
I speak to...,“ nepanikařím :-)
Jazykový kurz bych určitě doporučila každému, 
kdo se opravdu chce naučit angličtinu tak, jak 
ji rodilí mluvčí používají.

Martina

(Kurz angličtiny pro profesionály, London 
School of English)

Ohlas z pobytu

Jak ještě přínos vašeho pobytu maximalizovat?
• zvolte ubytování v hostitelské rodině
•  využijte co nejvíce aktivit, které škola nabízí 

po výuce a o víkendu
• seznamte se s dalšími studenty

Budete mít více příležitostí mluvit s dalšími lidmi 
v neformálním prostředí a spontánně si natrénujete 
nejrůznější situace. Najdete si nové přátele, s nimiž 
si budete psát i po návratu. 

V naší nabídce jsou kvalitní jazykové školy zaměřené 
na velmi motivované a firemní klienty. Výuku v minis-
kupinách nabízí:
• Inlingua Cheltenham
• LSI Portsmouth
• Anglo-Contintental Bournemouth
• Executive Training Institute Malta

Typy kurzů
Dle vašich potřeb a časových a finančních možností 
si můžete zvolit z následujících typů kurzů:
• intenzivní výuka v miniskupině – až 40 lekcí týdně 
•  kombinovaný kurz – výuka v miniskupině 

+ privátní lekce
• privátní výuka v jazykové škole 
• privátní výuka v rodině lektora

Obsah výuky
Vzhledem k malému počtu klientů ve studijní 
skupině je výuka silně individualizovaná a je obtížné 
nastínit její konkrétní obsah. Nejběžnější je obecná 
a obchodní angličtina, v jejímž rámci účastníci 
kurzu zdokonalují své schopnosti prezentace 

si nezávaznou nabídku nebo návštěvu našeho 
specialisty.
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London School of English

Malta



Angličtina – studium s možností práce

Naše doporučení

   studijní vízum s pracovním povolením – 
můžete si tak na pobyt přivydělat  
a částečně pokrýt náklady

   dlouhodobé odborné kurzy za skvělé 
ceny – díky flexibilnímu rozvrhu vhodné 
pro pracující studenty

   užívejte si aktivity, o kterých se vám 
doma jen sní – surfování, potápění, 
road tripy, kempování a adrenalinové 
sporty

Naše doporučení

   studijní vízum s pracovním povolením 
je cesta k dlouhodobým pobytům

   asistence jazykových škol při vyřízení 
formalit po příjezdu a JOB CLUB – 
pomoc s hledáním práce 

   COMBO KURZ: studujte postupně na 
několika školách v různých lokalitách

Austrálie
Austrálie je nádherná a exotická země, kterou 
stojí za to navštívit a má rozhodně co nabídnout – 
nekonečné písčité pláže v dosahu ruchu velkoměst, 
korálové útesy, netypická zvířata, exotickou kulturu 
domorodých Aboriginců a v neposlední řadě přátel-
skou a nekonfliktní povahu Australanů. 
Druhý konec zeměkoule se v poslední době stává 
velmi oblíbeným cílem mladší generace, která se 
rozhodla na nějaký čas změnit svůj život a doslova 
ho obrátit vzhůru nohama. Kombinace studia, práce 
a dlouhodobého pobytu je nejlepší příležitost, jak 
se zdokonalit v angličtině, procestovat zemi Down 
Under a dostat pod kůži místní styl života. 

Vízové podmínky
Pokud plánujete vycestovat na dobu do 12 týdnů 
a v destinaci pouze studovat, pak žádáte pro vstup 
do Austrálie o turistické vízum. V případě, že chcete 
odjet na delší dobu a uvítáte možnost si na pobyt 
přivydělat, pak můžete žádat o studijní vízum, jehož 
součástí je pracovní povolení na 40 hodin/2 týdny 
(neomezeně pak v období prázdnin). S podáním 
žádostí pro jakýhokoliv typ víza máme zkušenosti 
a pomůžeme vám s jeho vyřízením.

Jazykové školy
Nabídka jazykových kurzů našich partnerských škol, 
se kterými v Austrálii spolupracujeme, je široká. 
Studenti nejčastěji volí dlouhodobé kurzy obecné 
angličtiny nebo odborné kurzy zakončené certifiká-
tem. Na mnoha školách je možné tyto dva typy kurzů 
kombinovat. Po dosažení určité úrovně angličtiny 
můžete nastoupit na odborný kurz a specializovat 
se na zvolenou oblast jako například marketing, 
management, obchod, cestovní ruch, pohostinství, 
IT, ale také kadeřnictví, pečovatelská služba, sport 
a rekreace, wellness a další. 
Na kurzy obecné angličtiny nebo krátkodobé kurzy 
je nástup možný každé pondělí. Na druhou stranu 
zeměkoule se nejčastěji odjíždí na podzim a v zimě, 

Nový Zéland
Nový Zéland je ostrovní země plná nádherných hor, 
lesů a jezer, nekonečných zelených pastvin i dlouhých 
plaží. Typický je chov ovcí, jejichž vlna je vyvážena do 
celého světa. Nejznámějším představitelem no-
vozélandské fauny je pták kiwi. Uprostřed Severního 
ostrova se nachází oblast sopek, horkých pramenů 
a gejzírů. Jižnímu ostrovu dominují Jižní Alpy s ledovci. 
Novozélanďané vás překvapí přatelskostí, otevřeností 
a čestností. Země láká nejen poznáníchtivé cestova-
tele, ale také ty, co si chtějí odpočinout od každoden-
ního shonu a užít si aktivní dovolenou. Při studiu na 
Novém Zélandu budete angličtinu využívat v každo-
denní komunikaci a nepůjde jen o zlepšení znalostí 
a získání sebevědomí, ale obohatíte se také o životní 
zkušenosti. Návštěva Nového Zélandu ve vás zanechá 
vzpomínky na celý život. 

Vízové podmínky
Pro pobyty na Novém Zélandu v délce do 90 dnů 
platí pro občany ČR i SR bezvízový styk. Pokud chcete 
na Novém Zélandu také pracovat, je nutné zažádat 
o příslušné vízum. Při studiu můžete pracovat v rámci 
studijního víza. Pracovní povolení získáte také u roč-
ního pracovního víza Working Holiday. V rámci tohoto 
víza není nutné studovat, ale doporučujeme zvolit 
několik týdnů studia hned po příletu. Rozmluvíte 
se, poznáte nové lidi a začátky v nové zemi včetně 
hledání práce mohou být o něco jednodušší. Je o něj 
velký zájem a roční kvóta pro Working Holiday se 
vyčerpává během několika hodin po otevření. Více 
informací naleznete na www.pracovnipobyty.cz

Jazykové školy
Kvalitní studium nabízí jazykové školy ve čtyřech měs-
tech, z nichž jedna je na Jižním ostrově. Jestliže chcete
studovat kratší dobu, neplánujete pracovat a chcete si 
naplno užívat čas na Novém Zélandu, spojte studium 
s aktivitami jako kayaking, lyžování nebo snowboarding, 
zahrajte si golf nebo pronikněte do tajů novozéland-
ského vína v rámci kurzu Angličtina plus víno. Samo-
zřejmě nechybí kurzy obecné angličtiny nebo příprava 
na některou z mezinárodně uznávaných zkoušek. 
Téměř všechny školy nabízí asistenci při hledání práce 
a města jsou dobrým odrazovým můstkem při hledání 
pracovních příležitostí, ať už v místě nebo mimo město.

Práce
Práci si každý zájemce o pobyt na Novém Zé-
landu hledá sám. Obvykle je nejsnadnější najít si 
práci v oblasti cestovního ruchu – v restauracích, 

kdy u protinožců začíná jaro a léto. U dlouhodobých 
zkouškových kurzů nebo odborných kurzů jsou vět-
šinou stanoveny nástupní termíny, délka pobytu a je 
požadována již pokročilá znalost jazyka.

Práce
Práci se hledá každý sám po příjezdu. Mnoho jazyko-
vých škol se snaží hledání práce ulehčit pomocí tzv. 
job clubů. Poradí nejen jaké formality je třeba vyřídit 
po příjezdu (bankovní účet, přidělení daňového čísla 
atd.), ale také např. se sepsáním životopisu, připraví 
vás na pracovní pohovor a informuje, kde si práci 
hledat. 
Můžete také využít zkušeností spolužáků, spoluby-
dlících a sledovat nástěnky ve škole a inzeráty na 
nejrůznějších místech. Je důležité být co nejvíce 
flexibilní a nebát se jakékoli práce. Obvykle se jedná 
o práci v oblasti cestovního ruchu a pohostinství.

Dlouhodobý pobyt mi pomohl rozmluvit se 
a hlavně vyzkoušet úplně jiný život v zahra-
ničí. Gold Coast bylo pro mě ideální místo 
– kombinace nekonečných pláží a krásných hor 
vzdálených pouhých 30 km od pobřeží. Jeden 
den surfování a druhý den pohled na oceán 
z lookoutu při treku v národním parku. Jindy 
zase klidné odpoledne strávené v přírodní re-
zervaci mezi klokani a večer zábava v rušném 
Surfers Paradise. Tahle různorodost dnů mě na 
tom bavila nejvíc.
                                        Hanka

Ohlas z pobytu
Dobrý den, 
vše je v pořádku. Host family je přátelská 
a milá, nemám s ní žádný problém. Škola je 
dobrá, učitelé mají profesionální i kamarád-
ský přístup a student service se vším pomůže. 
Co se týče školy, hodnotím 10 z 10. Město je 
krásné a lidé jsou přátelští. Jinak, co se 
týče práce, už jsem zaměstnaný. Práce se hledá 
o trochu lépe než v ČR, ale chce to trpělivost, 
ochotu se učit, mít pozitivní postoj a nebát 
se. Rychle jsem se přizpůsobil, jak tady lidé 
žijí. Zatím objevuju Auckland a okolní pláže, 
ostrovy. 
                                        Tomáš

Ohlas z pobytu

hotelech, horských střediscích, obchodech – nebo 
v zemědělství na jedné z mnoha novozélandských 
farem. U studijního víza je počet hodin týdně omezen 
na 20. U Working Holiday neomezeně, pouze 
nemůže jít o trvalou práci, smlouva se zaměstnava-
telem tedy musí být časově omezená (max. 1 rok).

Vyřízení pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu
Pobyt doporučujeme začít vyřizovat 2–3 měsíce před 
plánovaným odjezdem. S vyplněním žádosti a dodá-
ním podkladů vám rádi pomůžeme a žádost za vás 
na ambasádu také podáme.
Poradíme vám s výběrem školy a pomůžeme vyřídit 
vše, co s vaší cestou souvisí – výhodnou letenku, po-
jištění, ubytování a poskytneme užitečné rady nejen 
na cestu, ale také k prvním dnům pobytu. 
Obratťe se na některou z poboček STUDENT AGENCY 
nebo nás kontaktujte na bezplatné lince 800 100 
300, případně zašlete e-mailový požadavek na 
studium@studentagency.cz.
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 stud. materiály (kromě zkouš. kurzů)
•	 využití vybavení a služeb školy
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček 

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Berlína
•	 dopravu na místo ubytování
•	 náklady na MHD
•	 studijní materiály (zkouškové kurzy)
•	 vratný depozit 100 EUR a poplatek 

za úklid 30 EUR
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

60

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 18 1+ 45 12

Semiintenzivní kurz 25 A1–C2 18 1+ 45 12

Intenzivní kurz 30 A1–C2 18 1+ 45 8

Kombinovaný kurz/ Obchodní němčina 20 + 10 A0–C2 18 1+ 45 12 + 1

30+ kurz 20 1) A1–C2 30 1+ 45 12

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz 20 + 10 2) B2–C2 18 4 45 12

nástupní termíny závisí na typu zkoušky (kontaktujte nás)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava 3) vlastní 
koupelna1/1 1/2 

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

GLS studio celoročně ne–so 18 S/P/PP 

Apartmány celoročně ne–so 18 S/P/PP 

Low Budget rezidence celoročně ne–so 18 kuchyně

GLS hotel celoročně ne–so 18 S

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–25. 6. 2018 + 17. 8.–28. 12. 2018

Standardní kurz 20 18 960 Kč 28 840 Kč 38 720 Kč   8 520 Kč

Intenzivní kurz 30 25 900 Kč 39 250 Kč 52 600 Kč 11 190 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 10 41 390 Kč 62 480 Kč 83 570 Kč 19 200 Kč

Zkouškový kurz 30 - - 57 940 Kč -

sezona B (SB): 25. 6.–17. 8. 2018

Standardní kurz 20 25 370 Kč 38 450 Kč 51 530 Kč 11 720 Kč

Intenzivní kurz 30 32 310 Kč 48 860 Kč 65 420 Kč 14 390 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 10 47 790 Kč 72 090 Kč 96 390 Kč 22 400 Kč

Zkouškový kurz 30 - - 70 760 Kč -

1) pouze v období 25. 6.–17. 8. 2018; 2) zkouškový kurz – 20 lekcí obecných + 10 přípravy na zkoušku 3) při ubytování v apartmánech se strava 
podává ve školní jídelně

Připlatit si můžete (například)
•	 host. rodina: 1/1 pokoj, 

polopenze/týden od 2 400 Kč
•	 GLS Studio 1/2 pokoj, snídaně/

týden od 1 600 Kč
•	 školní jídelna: obědy a večeře nebo 

jen večeře/týden od 2 240 Kč
•	 transfer z letiště (1 cesta) 1 600 Kč

počet obyvatel 3,5 mil., hlavní město Německa

Informace o škole
Škola je ideální pro motivované klienty, kteří se cítí 
dobře na místech, kde se stále něco děje. Obrov-
skou výhodou je zázemí moderně vybaveného 
kampusu, kde najdete nejenom učebny, ale i ka-
várnu, restauraci či příjemné posezení na zahradě. 
Kromě obecné výuky němčiny si můžete vybrat i ze 
speciálně zaměřené nabídky kurzů pro právníky, 
novináře, obchodníky i učitele. Studijní kurzy pravi-
delně zajišťuje pro velké mezinárodní firmy. GLS je 
oficiálním testovacím centrem pro zkoušku TestDaF 
a TELC. Studenti tak mají možnost složit meziná-
rodně uznávanou jazykovou zkoušku přímo ve škole. 
Každý týden jsou pořádány minimálně tři půldenní 
a jedna celodenní aktivita v doprovodu zkušeného 
německého průvodce. Máte tak jedinečnou šanci 
procvičovat němčinu i mimo školu. GLS se může 
pochlubit členstvím v IALC, ALTO a EAQUALS. Škola 
GLS Sprachenzentrum již 5× získala prestižní cenu 
STM Star Award v kategorii škol specializujících se 
na výuku němčiny, která garantuje kvalitu i oblíbe-
nost této školy.

lokalita
Hlavní město Německa je jedním z nejdynamičtěj-
ších a nejrychleji se rozvíjejících velkoměst v Evropě. 
K vidění je zde široká škála historických památek, 
muzeí i uměleckých galerií. Typickým symbolem této 
metropole s jedinečnou atmosférou je Braniborská 

Budova školy

 Berlín – GLS Sprachenzentrum

Naše doporučení

   vysoká úroveň výuky i vybavení školy

   využijte nadstandardní ubytování ve 
studentských bytech nebo v hotelu 
přímo v areálu školy

   památník Berlínské zdi na Bernauer 
Strasse

NOviNkA
Low Budget ubytování 

pro jednu osobu s vlastní 
koupelnou a plně  

vybavenou kuchyní,  
30 minut od školy

brána, která se nachází přímo v centru města. Areál 
školy leží v sousední bohémské čtvrti Prenzlauer 
Berg, plné barů, klubů, módních obchodů, divadel 
a galerií.
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Berlín
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Naše doporučení

   intenzivní kurz zaměřený na konverzaci

   výuka pod vedením zkušených lektorů 
s dlouholetou praxí

   vlastní, propracované studijní materiály

Za sebe můžu doporučit vyjet na jazykový 
pobyt všemi deseti. Stačí se jen rozhodnout, 
nebát se a je to. Poznáte spoustu lidí od nás 
i ze světa, k tomu se přidá cestování a hlavně 
studium jazyka, což vám v budoucnosti otevře 
dveře kamkoliv. Člověk totiž až zpětně pozná, 
jakou skvělou příležitost měl a jaká škoda by 
byla ji promarnit.

Tomáš

Ohlas z pobytu
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru 
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/2 pokoj, bez stravy
•	 studijní materiály (Multimedia 

Box) 
•	 e-learningový účet
•	 využití vybavení školy
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Mnichova
•	 návaznou dopravu na místo pobytu
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

48

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 45 12

Intenzivní kurz 26 A2–C2 16 1+ 45 12

Kombinovaný kurz 20 + 10 A0–C2 16 1+ 45 12 + 1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – 8. 1., 5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 3. 9., 8. 0.,  
5. 11. a 3. 12. 2018

Zkouškový kurz 20 + 10 1) B1–C1 16 2 45 12+1

nástupní termíny: cca 6× ročně 

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

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

Nadstandardní host. rodina celoročně ne–so 16 BS/S/P  

Hotel/hostel na vyžádání ne–so 16    2) BS/S  

Guesthouse celoročně ne–so 16    2) BS/S  

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona: 2. 1.–28. 12. 2018

Standardní kurz 20 22 830 Kč 32 440 Kč   41 920 Kč 10 410 Kč

Intenzivní kurz 26 24 030 Kč 34 180 Kč   44 190 Kč 10 950 Kč

Kombinovaný kurz 20+10 56 070 Kč 83 970 Kč 111 870 Kč 27 900 Kč

1) zkouškový kurz – 20 lekcí obecných + 10 přípravy na zkoušku; 2) lze pouze ubytování v 2/2 pokoji

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 

10/20/25/30/40/50 lekcí/týden 
od 21 090 Kč

•	 host. rodina: 1/1 pokoj/týden 
od 670 Kč

•	 transfer z/na letiště (1 cesta) 
3 340 Kč

•	 transfer z/na vlakové nádraží 
(1 cesta) 2 000 Kč

počet obyvatel 1,4 mil., hlavní město Bavorska

Informace o škole
Škola Inlingua v Mnichově je to pravé místo pro 
všechny, kdo se chtějí plně soustředit na jazykové 
pokroky od první vyučovací hodiny. Od svého 
založení v roce 1897 si buduje pověst kvalitní školy 
zaměřené na rozvoj všech aspektů výuky jazyka. 
Vlastní učební metody a propracované studijní 
materiály jsou v praxi prověřenými prostředky, které 
pomáhají motivovaným studentům dosáhnout po-
třebné jazykové úrovně v optimálním čase.
Inlingua Mnichov je zkouškové centrum. Při pobytu 
zde můžete složit mezinárodně uznávanou zkoušku 
z jazyka.  

lokalita
Bavorská metropole je jedním z nejpopulárnějších 
měst Německa. Obnovené historické centrum nabízí 
jedinečnou možnost nákupů i odpočinku v rozlehlých 
zelených parcích s posezením v typických letních 
zahrádkách „Biergarten“. Milovníci vědy a umění 
jistě neopomenou navštívit jedno z největších tech-
nických muzeí Deutsches Museum či světoznámé 
galerie Alte und Neue Pinakhotek. Věhlasná pivní 
slavnost Oktoberfest pak do města přitahuje každo-
ročně velké množství návštěvníků z celého světa. 
Škola se nachází v centru města přímo naproti 
stanici metra.

Budova školy

 Mnichov – Inlingua München
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Hamburku
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 studijní materiály (cca 31–60 EUR)
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

80  1)

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Intenzivní kurz 25 A0–C2 16 1+ 45 15

Kombinovaný kurz 25 + 5 A0–C2 16 1+ 45 15+1

Obecný kurz 10 A0–C2 16 1+ 45 15

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – 2. 1., 29. 1., 5. 3., 3. 4., 30. 4., 4. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8.,  
3. 9., 1. 10., 29. 10. a 3. 12. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

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

Rezidence 2) celoročně pá–pá 18  BS  

Apartmán 2) celoročně ne–so 18  BS  

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona: 2. 1.–28. 12. 2018

Intenzivní kurz 25 dopoledne 19 760 Kč 29 640 Kč 37 110 Kč   9 880 Kč

Intenzivní kurz 25 odpoledne 18 690 Kč 28 040 Kč 35 780 Kč   9 350 Kč

Kombinovaný kurz 25+5 dopoledne 29 640 Kč 44 460 Kč 56 870 Kč 14 820 Kč

Kombinovaný kurz 25+5 odpoledne 28 570 Kč 42 850 Kč 55 540 Kč 14 280 Kč

Obecný kurz 10 16 020 Kč 24 030 Kč 30 710 Kč   8 010 Kč

1) WiFi – pouze ve studovně a okolí; 2) rezidence a apartmán – pouze k pobytům na 4 a více týdnů

počet obyvatel 1,7 mil., sever Německa – největší 
německý přístav

Informace o škole
Colón Language Center patří mezi přední německé 
vzdělávací instituce s dlouholetou tradicí. Je členem 
národní asociace sdružující německé soukromé 
školy VDP a také členem mezinárodní organizace 
IALC. Studenti mohou navštěvovat kurzy německého 
jazyka rozdělené do šesti úrovní, se širokou škálou 
intenzity výuky. Výuka se zaměřuje zejména na 
komunikaci v reálných situacích a na různá témata 
každodenního života. Díky tomu, že škola nabízí 
studium dalších jazyků, máte možnost se setkávat 
i s německými studenty.

lokalita
Hamburk je jedno z nejvíce okouzlujících měst 
Evropy. Je důležitým centrem průmyslu, ale také 
moderním evropským městem pyšnícím se klidným 
historickým jádrem. Do Hamburku každý rok cestuje 
mnoho turistů za památkami i zábavou. Nenechte si 
ujít například návštěvu místního přístavu a projížďku 
trajektem. Škola se nachází v samém centru Ham- 
burku, v klidné části města na pěší zóně Colonna-
den. Součástí budovy školy je též rezidence.

Budova školy

Chcete 
tu nejlepší cenu? 

Objednejte si 
odpolední kurzy

Naše doporučení

   němčina bez dialektu

   rezidence ve stejné budově jako škola, 
přímo v centru města

   využijte speciálních cen kurzů 
již od 4 týdnů

 Hamburk – Colón Language Center
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Připlatit si můžete (například)
•	 host. rodina: snídaně/týden 

1 470 Kč
•	 host. rodina: polopenze/týden  

3 470 Kč
•	 transfer z letiště/nádraží (1 cesta) 

2 400 Kč
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v hostitelské rodině 

kategorie B, 1/1 pokoj, bez stravy
•	 ubytovací poplatek
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Heidelbergu/Berlína
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 studijní materiály cca 35 EUR
•	 vratný depozit v ubytování 

150 EUR 
•	 depozit za půjčení nádobí 40 EUR 

+ 25 EUR půjčovné/týden
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

50/20  

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30 1) A0–C2 16 1+ 45 15

Standardní kurz 20 – miniskupina A0–C2 16 1+ 45 6

Superintenzivní kurz 30 + 5 A0–C2 16 1+ 45 15+1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků; pokročilost A0 – 2. 1., 5. 2., 5. 3., 3. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 16. 7., 6. 8., 20. 8.,  
3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12. 2018

Zkouškový kurz 20/30 B2–C2 16 1+ 45 15

nástupní termíny: kontaktujte nás

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 2/2

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

Rezidence 4) celoročně ne–so 16    2) BS    3) 

Apartmán 5) celoročně ne–so 16    2) BS  

F+U Hostel 5) celoročně ne–so 16 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona: 2. 1.–28. 12. 2018

Standardní kurz 20 18 560 Kč 26 300 Kč 32 440 Kč   7 080 Kč

Intenzivní kurz 30 20 690 Kč 29 500 Kč 36 180 Kč   8 010 Kč

Superintenzivní kurz 30 + 5 28 700 Kč 41 520 Kč 51 130 Kč 11 750 Kč

Zkouškový kurz 20 - - 32 440 Kč -

1) 20 lekcí obecných + 10 gramatika/konverzace/zkouškové němčiny; 2) WiFi – pouze v některých rezidencích a apartmánech; 3) vlastní koupel-
na – pouze v některých typech rezidencí; 4) pouze Heidelberg; 5) pouze Berlín

Heidelberg – počet obyvatel 155 000, jihozápad 
Německa – Bádensko-Württembersko
Berlín – počet obyvatel 3,5 mil., hlavní město 
Německa 

Informace o škole
F+U Academy patří k největším organizacím posky-
tujícím výuku jazyků v Německu. Kromě jazykových 
pobytů nabízí i další vzdělávací programy v rámci 
celého Německa, od víceletých gymnázií až po uni-
verzitní programy. Studenti si mohou vybrat z široké 
škály kurzů, jako je obecná výuka němčiny, kurz pro 
učitele, obchodní němčina nebo příprava na zkoušku 
TestDaF. Škola je členem asociace škol, která má 
zastoupení nejen v Německu, ale i v mnoha státech 
světa. 

lokalita
Škola se nachází přímo v centru Heidelbergu kousek 
od Bismarckova náměstí a jen několik metrů od řeky. 
Posezení v okolních kavárnách pak jistě bude i pro 
vás nezapomenutelným zážitkem. Heidelberg patří 
k turisticky nejvyhledávanějším místům Německa. 
Město však nejvíce proslavila tamější univerzita, 
která byla založena jako první v německy mluvících 
zemích a ve které se nachází i studentské vězení. 
Byla založena roku 1386 a dodnes se díky ní město 
rozrůstá o tisíce studentů a vědců z celého světa. 
Heidelberg je také město romantické a kosmopo-
litní. Po světě ho proslavili básníci a malíři, kteří se 
zde rádi setkávají a nechávají se jeho jedinečnou 
atmosférou inspirovat ve své tvorbě.

 Heidelberg, Berlín – F+U Academy of Languages

Naše doporučení

   vyberte si z široké nabídky kurzů 
i mnoha typů ubytování

   škola v Heidelbergu je mezinárodním 
testovacím centrem pro zkoušku 
TestDaF

   možnost kombinace studia v obou 
destinacích

Berlínská škola leží v atraktivní lokalitě přímo 
v centru města, pouze několik minut pěšky od hlavní 
ikony Berlína – Braniborské brány. Díky umístění 
v blízkosti stanice metra máte celé město na dosah. 
Berlín láká mnoho lidí už jen svým statusem hlav-
ního města. Bohatá historie, velké množství pamá-
tek a muzeí, obchodní bulváry plné luxusního zboží 
a nádherné parky jenom potvrzují, že toto město 
stojí za vidění. Poznejte zvláštní atmosféru moderní, 
rychle se rozvíjející metropole.

Velké množství 
nabízených kurzů 
za skvělou cenu
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Připlatit si můžete (například)
•	 standardní kurz: 10 lekcí obchodní 

němčiny navíc/týden (Heidelberg) 
5 340 Kč

•	 host. rodina: snídaně nebo 
polopenze/týden od 530 Kč

•	 rezidence kategorie 4/týden 
(Heidelberg) 930 Kč

•	 transfer z/na nádraží 
v Heidelbergu/Berlíně (1 cesta) 
od 1 340 Kč

Heidelberg – budova školy
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování ve sdíleném apartmánu, 

1/2 pokoj, bez stravy
•	 5 lekcí kulturního programu
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Vídně 
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 studijní materiály 
•	 vratný depozit k ubytování 100 EUR
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

6

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 45 12

Intenzivní kurz 30 A0–C2 16 1+ 45 12 + 8

Kombinovaný kurz 20 + 10 A0–C2 16 1+ 45 12 + 1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – 2. 1., 29. 1., 5. 3., 3. 4., 30. 4., 4. 6., 2. 7., 30. 7., 3. 9.,  
1. 10., 5. 11. a 3. 12. 2018

Obchodní němčina 20 + 10 1) B1–C2 16 1–2 45 12 + 8

nástupní termíny: 7. 5., 9. 7., 30. 7. a 3. 9. 2018

Zkouškový kurz 20 + 4 A2–C2 16 2 45 12+1

nástupní termíny: 22. 1., 5. 3., 7. 5., 2. 7., 16. 7., 6. 8., 3. 9. a 5. 11. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 S/P

Apartmán celoročně ne–so 16 BS 

Rezidence SB ne–so 16 S/P

ActiLingua rezidence celoročně ne–so 16 BS/S/P    2)

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–1. 7. + 25. 8.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 18 690 Kč 26 700 Kč 34 710 Kč   8 010 Kč

Intenzivní kurz 30 25 260 Kč 36 550 Kč 47 850 Kč 11 290 Kč

Kombinovaný kurz 20+10 40 370 Kč 59 220 Kč 78 070 Kč 18 850 Kč

sezona B (SB): 1. 7.–25. 8. 2018

Standardní kurz 20 21 310 Kč 30 620 Kč 39 940 Kč   9 320 Kč

Intenzivní kurz 30 27 870 Kč 40 480 Kč 53 080 Kč 12 600 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 10 42 990 Kč 63 150 Kč 83 300 Kč 20 160 Kč

1) obchodní němčina – 20 lekcí obecných + 10 obchodních v miniskupině; 2) vlastní koupelna – pouze u superior pokoje

počet obyvatel 1,8 mil., hlavní město Rakouska

Informace o škole
Od svého založení v roce 1988 se ActiLingua 
Academy stala uznávanou jazykovou organizací. 
Je členem asociací IALC, ÖSD, Campus Austria. 
ActiLingua patří při výběru místa ke studiu němčiny 
k oblíbeným školám. Bezpochyby k tomu přispívá 
i snadná dostupnost Vídně z České republiky 
a menší velikost školy, která navozuje přátelskou 
atmosféru. 
Doporučujeme studium intenzivního kurzu 30 lekcí 
týdně, ve kterém 10 lekcí probíhá v menší skupině 
do 8 studentů. Navíc škola nabízí kulturní akce 
zaměřené na poznání Vídně, rakouské historie, 
hudby a architektury. Ve škole je možné absolvovat 
přípravný kurz na mezinárodní jazykovou zkoušku 
Österreich Institut. Kromě obecné výuky němčiny 
ActiLingua nabízí také mnoho speciálních programů: 
němčinu pro učitele, obchodní němčinu nebo 
němčinu kombinovanou se stáží ve firmě, která je 
vhodná pro absolventy (nejprve student podstoupí 
minimálně osmitýdenní jazykový kurz, a poté mu 
škola vyhledá neplacenou pracovní pozici ve firmě 
na další 1–3 měsíce).

lokalita
Vídeň je mezi turisty a cestovateli velmi oblíbená. 
Městu patří status jedné z nejbezpečnějších metro-
polí světa. Skvěle vypracovaná síť městské hromadné 
dopravy vám pobyt jenom zpříjemní. Mnoho lidí 
ročně jezdí obdivovat místní umělecká díla různých 
stylů a epoch, jež se mísí v jeden harmonický celek. 
Jedinečné charisma zdejších uliček, secesních budov, 
zámků, jako je Schönbrunn nebo Belveder, široké 

Budova školy

 Vídeň – ActiLingua Academy

Naše doporučení

   menší rodinná škola

   výborná lokalita v centru města

   využijte ubytování v moderní Actilingua 
rezidenci cca 10 minut MHD od školy

   dlouhodobé kurzy od 12 týdnů 
za zvýhodněnou cenu

ZDARMA
5 kulturních lekcí 

týdně

aleje Pratru či legendární kavárny na Ringstrasse, 
Stephansdom a Hofburg – to vše tvoří pouhý zlomek 
toho, co lze ve Vídni vidět a zažít. Škola ActiLingua 
je umístěna v atraktivní lokalitě v samotném srdci 
Vídně, blízko paláce Belveder. Škola má k dispozici 
6 moderně vybavených tříd. V letních měsících se 
díky velkému zájmu přesouvá výuka i do další budovy, 
která je pouze pár minut chůze od hlavní školy. 
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Připlatit si můžete (například)
•	 snídani nebo polopenzi 

v hostitelské rodině/rezidenci 
od 1 310 Kč

•	 obchodní němčinu 20 + 10/týden 
3 280 Kč

•	 ActiLingua rezidence: 1/2 nebo 
1/1 pokoj/týden od 560 Kč

•	 transfer z letiště/nádraží (1 cesta) 
1 070 Kč



Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v hostitelské rodině 1/1 

pokoj se snídaní
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Salzburgu
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

5  

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 15 A0–C2 16 1+ 45 8

Intenzivní kurz 25 A0–C2 16 1+ 45 8

Kombinovaný kurz 15 + 10 A0–C2 16 1+ 45 8 + 1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – 8. 1., 5. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10.,  
5. 11. a 3. 12. 2018 

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 S/P

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona: 8. 1.–21. 12. 2018

Standardní kurz 15 24 220 Kč 35 080 Kč   36 340 Kč 10 230 Kč

Intenzivní kurz 25 34 790 Kč 47 130 Kč   59 750 Kč 14 150 Kč

Kombinovaný kurz 15 + 10 54 230 Kč 77 940 Kč 100 930 Kč 24 670 Kč

Připlatit si můžete (například)
•	  privátní výuku – 10 lekcí týdně 

16 290 Kč
•	  ubytování v hostitelské rodině 

s polopenzí/ týden 1 280 Kč
•	  transfer z/na letiště či nádraží 

Salzburg (1 cesta) 690 Kč

počet obyvatel 150 000

Informace o škole
Škola Inlingua Salzburg je součástí řetězce škol, 
které se vyznačují vysokým standardem výuky 
v malých studijních skupinách. Založena byla v roce 
1990 a od té doby poskytuje kvalitní vzdělávání 
dospělých na poli všeobecných i manažerských 
jazykových kurzů. Vyučující jsou vždy rodilí mluvčí, 
proškolení dle nejvyšších standardů společnosti 
Inlingua. Velkou výhodou pro studenty jsou propraco-
vané studijní materiály vytvořené pro potřeby školy 
Inlingua. Výuka se zaměřuje zejména na zlepšení 
konverzace a vyznačuje se malými studijními sku-
pinami a vyváženým národnostním mixem. Škola je 
členem organizací Ö-CERT, S-QS a telc LANGUAGE 
TESTS a zajišťuje také výuku cizích jazyků pro ně-
mecké studenty. 

lokalita
Salzburg je čtvrté největší město Rakouska a hlavní 
město spolkové země Salzburg. Právem se pyšní titu-
lem rakouské kulturní metropole – zejména díky ne-
spočtu koncertů, festivalů, divadelních představení 
či muzejních výstav. Jeho barokní Staré město je 
zapsáno na seznamu památek UNESCO. Nejznáměj-
ším rodákem je světoznámý hudební skladatel W. 
A. Mozart. Mnoho nejznámějších a nejnavštěvova-
nějších památek je spojeno právě s životem tohoto 

 Salzburg – Inlingua Salzburg

Naše doporučení

   osobní přístup ke studentům

   propracované studijní materiály

   zkombinujte studium němčiny 
s lyžováním v rakouských Alpách

   navštivte Mozartův rodný dům

Kvalitní výuka 
v malých 

skupinách
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u.slavného skladatele. Díky své poloze město nabízí 
možnost atraktivních výletů do okolních rakouských 
či německých Alp. Budova školy se nachází na pěší 
zóně v samém centru města. Zde mají studenti 
kavárny, restaurace či obchody přímo na dosah. 
Samotnou školu tvoří 5 světlých a vybavených tříd 
a společenská místnost. Studenti mají k dispozici 
kávovar a připojení k WiFi zdarma.

Budova školy

105infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz104 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



107infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz106 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v apartmánu typu B, 

1/2 pokoj, bez stravy
•	 zapůjčení studijních materiálů
•	 5 kulturních lekcí týdně
•	 využití vybavení školy
•	 používání bazénu
•	 poznávací procházka centrem 

Malagy
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Malagy
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 studijní materiály pro dlouhodobé 

kurzy
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity 
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

25

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 1+ 50 10

Semiintenzivní kurz 24 A0–C2 16 1+ 50 10

Intenzivní kurz 26 A0–C2 16 1+ 50 10

Superintenzivní kurz 30 A0–C2 16 1+ 50 10

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – cca 2× měsíčně

Zkouškový kurz DELE 20 A2–B2 16 4–25 50 10

pro více informací o nástupních termínech nás kontaktujte

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P

Apartmán typu B 1) celoročně ne–so 18 BS/S/P/PP

Apartmán typu A celoročně ne–so 18 BS/S/P/PP

Rezidence Club Hispánico celoročně ne–so 16 BS/S/P/PP

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 8. 1.–10. 6. 2018 a 8. 9.–23. 12. 2018

Standardní kurz 20 15 620 Kč 23 040 Kč 30 280 Kč   6 860 Kč

Semiintenzivní kurz 24 17 600 Kč 26 010 Kč 34 200 Kč   7 770 Kč

Intenzivní kurz 26 18 530 Kč 27 340 Kč 35 910 Kč   8 090 Kč

Superintenzivní kurz 30 20 350 Kč 30 010 Kč 39 410 Kč   9 180 Kč

sezona B (SB): 10. 6.–8. 9. 2018

Standardní kurz 20 18 400 Kč 27 100 Kč 35 620 Kč   8 140 Kč

Semiintenzivní kurz 24 20 370 Kč 30 060 Kč 39 540 Kč   9 050 Kč

Intenzivní kurz 26 21 310 Kč 31 400 Kč 41 250 Kč   9 370 Kč

Superintenzivní kurz 30 23 120 Kč 34 070 Kč 44 750 Kč 10 470 Kč

1) pouze pro studenty do 25 let

počet obyvatel 570 000, jih Španělska – Costa del 
Sol

Informace o škole
Pro spojení studia španělštiny a pobytu na sluneč-
ném jihu Španělska je nejlepší volbou Malaca Insti-
tuto. Škola již pětkrát získala prestižní cenu Study 
Travel Magazine Star Award za nejlepší španělskou 
školu. Nejen tento fakt, ale také členství v EAQUALS, 
IALC a dalších mezinárodních organizacích zaručuje 
vysokou kvalitu výuky a přístupu ke studentům. 
Škola vytváří vlastní studijní materiály, které prochá-
zejí soustavnou aktualizací dle vyvíjejících se potřeb 
výuky. Poměr zaměstnanců školy vůči studentům 
je extrémně nízký – 1:3,5 – během vašeho studia 
tak vždy bude v dosahu kompetentní osoba, která 
vám poskytne jakékoli informace či pomoc. Tento 
individuální přístup je to, čeho si studenti na škole 
velmi cení.

lokalita
Škola leží v rezidenční části města pouhých 10 mi- 
nut chůze od pláže a 15 minut (MHD) do centra 
města. Kvalitně vybavený areál školy nabízí Wi-Fi 

Budova školy

 Malaga – Malaca Instituto

připojení zdarma, několik teras, venkovní plavecký 
bazén a jiné. Malaga je centrem Andalusie, rájem 
toreadorů a tradičních španělských tanců. Vášeň 
místních obyvatel pro tanec a hudbu se projevuje 
i v pěti kulturních aktivitách týdně, které škola 
studentům zdarma nabízí. Obvykle se jedná o lekce 
flamenca nebo salsy, den věnovaný španělské 
kultuře a filmový večer. Milovníci dobrého jídla zde 
mají mnoho možností, jak hýčkat své chuťové buňky, 
jelikož škála místních lahůdek je opravdu pestrá.

Naše doporučení

   kvalitní výuka pod vedením vysokoškol-
sky vzdělaných učitelů s dlouholetou 
praxí

   ubytování v rezidenci Club Hispánico 
v areálu školy

   kurz španělštiny spojený s výukou 
flamenca nebo salsy

   navštivte hrad Castillo de Gibralfaro, 
odkud je nádherný výhled na přístav 
a město
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 760 Kč
•	 apartmán typu A/týden  

od 1 120 Kč
•	 školní rezidence Club Hispánico/

týden od 1 200 Kč
•	 host. rodina: polopenze/týden  

od 2 160 Kč
•	 stravování ve škole: polopenze/

týden od 3 150 Kč
•	 transfer z/na letiště Malaga  

(1 cesta) 1 470 Kč

50+

Rezidence Club Hispánico (dvoulůžkový pokoj)



Barcelona – 1,6 mil. obyvatel, hlavní město 
Katalánska
Madrid – 3,2 mil. obyvatel, hlavní město Španělska
Alicante – 330 000 obyvatel, vých. pobřeží Španělska

Španělské království je stát ležící na Pyrenejském 
poloostrově. Tato země nabízí vše, co si jen můžete 
k pobytu v zahraničí přát: příznivé počasí, pulzující 
společenský život, výbornou kuchyni, přátelské obyva-
tele, bohatou kulturu a její tradice, fascinující historii 
a pestrou krajinu od zelených hor po pláže u Středo-
zemního moře. Nechte se unést rytmem tempera-
mentního flamenca a nebo navštivte jednu z arén, 
kde probíhají tradiční býčí zápasy. Můžete si vybrat 
z mnoha turisticky oblíbených lokalit, ve kterých 
jazykové pobyty se školou Enforex nabízíme.

Informace o škole
Enforex byl založen v roce 1989. V současnosti je 
pravděpodobně největší jazykovou organizací pro 
studium španělštiny na světě. Všechny školy fungují 
na podobném principu. Díky stejnému systému 
výuky je možné kombinovat španělštinu ve více cen-
trech naší partnerské organizace a poznat tak hned 
několik krásných míst najednou, navíc za skvělé 
ceny! Enforex nabízí širokou škálu kurzů, které pro-
bíhají v menších studijních skupinách. Moderně vy-
bavené budovy škol najdete v centrální části města. 
Kromě standardní španělštiny můžete studovat 
obchodní španělštinu, privátní lekce, španělštinu + 
kurz salsy, golfu, tenisu a jiné. Učitelé, kteří zde učí, 
mají vysokoškolské vzdělání se zaměřením na výuku 
španělštiny jako cizího jazyka.
Enforex každý rok navštíví studenti z více než 52 růz-
ných zemí, což vytváří velmi zajímavou a multikul-
turní atmosféru. Škola je členem mnoha španěl-
ských i mezinárodních organizací, jako je například 
eduSpain, NAFSA, AATSP nebo ELITE, které garantují 
kvalitu poskytovaných služeb.

lokalita
Škola v Barceloně je největší centrum, ve kterém 
můžete s organizací Enforex studovat. Její výhodou 
je výborná poloha v pěší vzdálenosti od mnoha 
zajímavých míst. Toto unikátní město vás zaujme 
nádhernými a originálními stavbami od světozná-
mého architekta Antonia Gaudího, jako je Casa Mila, 
park Güell nebo dodnes nedostavěná a ohromující 
Sagrada Familia. Nenechte si ujít ruch na ulici Las 
Ramblas plné obchůdků se suvenýry. Sportovním 
nadšencům doporučujeme návštěvu olympijského 

stadionu, který se nachází na kopci nad městem 
nebo proslulý fotbalový stadion Nou Camp 
s muzeem FC Barcelona.

V Madridu najdete druhé největší centrum. Jeho 
dvoupatrová budova nedávno prošla kompletní 
rekonstrukcí. Nachází se ve studentské čtvrti ne-
daleko univerzity. V okolí je mnoho barů, restaurací 
i kaváren, kde se můžete seznámit s místními 
studenty. Madrid je hlavní a zároveň největší město 
Španělska. V porovnání s ostatními španělskými 
i evropskými městy je velmi zelený a má spoustu 
parků. Na své si zde přijdou milovníci nočního života, 
jelikož zábava na místních diskotékách obvykle 
končí až v brzkých ranních hodinách. Každou neděli 
se v oblasti mezi Plaza Tirso de Molina a Glorieta de 
Embajadores koná nejslavnější španělský venkovní 

trh, který si určitě nenechte ujít. Madrid má výhod-
nou polohu v centru země, díky které navíc můžete 
poznávat různé části Španělska.

V Alicante má Enforex budovu školy, která leží na 
nejznámější ulici a promenádě města „Paseo de 
Explanada“ s výhledem na přístav. Budova školy je 
postavena ve středomořském stylu. Pokud hledáte 
menší školu, toto centrum s 8 třídami je pro vás 
ideální. Alicante s perfektním umístěním mezi 
horami a mořem zajišťuje příjemné teploty po celý 
rok. Alicante je především přímořské letovisko, 
proto si zde užijete příjemné odpoledne strávené 
na místních plážích s jemným pískem a plážovými 
bary. Ulice ve čtvrti El Barrio jsou charakteristické 
velmi temperamentním nočním životem. Vyzkoušejte 
jednu z místních rybích specialit či vynikající paellu, 
která přímo z Alicante pochází.
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 Barcelona, Madrid, Alicante – Enforex

Naše doporučení

   spojte jazykový pobyt s dovolenou

   nízký počet studentů ve skupině

   jazykové kurzy od začátečníků s nástu-
pem každý týden

   španělština je pátý nejpoužívanější 
jazyk na světě

   vychutnejte si výbornou španělskou 
kuchyni

Naše doporučení

   poznávejte skvostné památky 
i architekturu Pyrenejského poloostrova

   Barcelona – celoroční solární terasa 
a bezbariérový přístup

   Madrid – 10 minut od nejoblíbenější 
čtvrti pro zábavu

   Alicante – menší škola s rodinnou atmo-
sférou, pouze dvě minuty chůze od pláže

NOVINKA: 
Intenzivní kurz 15 - 
Barcelona, Madrid  
(od září do května)

Budova školy – MadridAlicanteBarcelona
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Vybavení školy Barcelona/Madrid/Marbella/Valencie/Alicante/Salamanca

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

50/40/17 1)/24/8/30  2)  3)

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v apartmánu, 1/2 pokoj, 

bez stravy
•	 závěrečný certifikát
•	 vstupní test
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Španělska 
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 studijní materiály (35 EUR)
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Valencie – 790 000 obyvatel, vých. pobřeží Španělska
Marbella – 140 000 obyvatel, jižní pobřeží Španělska
Salamanca – 145 000 obyvatel, střední část 
Španělska

lokalita
Valencie je rájem pro milovníky koupání, zábavy 
a nočního života. Škola leží mimo centrum města, 
20 minut od centra města i pláže. Centrum města si 
stále zachovává svoji téměř nedotčenou historickou 
tvář, okolí však již zachvátila vlna výstavby moder-
ních budov, mezi nimiž se snad nejvíce vyjímá turisty 
hojně navštěvovaná budova opery, která vypadá 
jako obří helma. 

Marbella je jedno z nejatraktivnějších měst na 
pobřeží Costa del Sol, které je známé pro své 
nádherné pláže. Školu najdete v centru města, 
pouhých 5 minut chůze od pláží, barů s nejlepšími 
tapas a promenády. Díky své poloze blízko moře na 
jihu a horám, které Marbellu obklopují, je ve městě 
během roku příjemné klima. Místo je pravým rájem 
také pro milovníky golfu, jehož lekce je možné zajistit 
i ve škole. 

Salamance se nědy také říká „Zlaté město“. Škola 
Enforex je umístěná v centru města v historické 
budově, ale i přesto vám nabízí moderní komfort 

 Valencie, Marbella, Salamanca – Enforex

Naše doporučení

  přípravné kurzy na zkoušku DELE

   Marbella – ideální destinace pro 
milovníky golfu

   Salamanca – španělština bez dialektu

Možnost 
studia i na 
Tenerife
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Připlatit si můžete (například)
•	 standardní výuka: 5 lekcí 1 200 Kč
•	 host. rodina: polopenze/plná 

penze/týden od 1 340 Kč
•	 rezidenční ubytování (kromě 

Alicante a Marbelly)/týden 
od 1 600 Kč

•	 transfer z letiště (1 cesta) 
od 2 270 KčBudova školy – Marbella

a vybavení. Výuku španělštiny zde můžete oživit 
kurzem středomořské kuchyně. Výhodu studia 
v Salamance představuje zejména čistá španělština 
bez dialektu.
Nevybrali jste si z výše uvedených lokalit? Škola má 
své pobočky také v Seville, Granadě a na Tenerife. 
Pro více informací nás kontaktujte.

Valencie

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 154)

Intenzivní kurz 20/255) A0–C2 16 1+ 55 10

Kombinovaný kurz 25 + 5 A0–C2 16 1+ 55 10+1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků

Zkouškový kurz 20
(Barcelona, Madrid, Salamanca, Valencie)

A1–C1 16 2/4 55 14

nástupní termíny: 6× ročně

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna 6)

1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 P/PP

Apartmán celoročně ne–so 16 BS

Rezidence 8) celoročně ne–so 16     7) S/P/PP

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona: 2. 1.–28. 12. 2018

Barcelona/Madrid

Standardní kurz 15 16 050 Kč 23 200 Kč 30 360 Kč   6 890 Kč

Intenzivní kurz 20 18 720 Kč 27 210 Kč 35 700 Kč   8 220 Kč

Kombinovaný kurz 20+5 19 780 Kč 28 810 Kč 37 830 Kč   8 760 Kč

Superintenzivní kurz 30 25 450 Kč 37 300 Kč 49 150 Kč 11 590 Kč

Valencie

Intenzivní kurz 20 18 180 Kč 26 410 Kč 34 630 Kč   7 960 Kč

Kombinovaný kurz 20+5 19 250 Kč 28 010 Kč 36 770 Kč   8 490 Kč

Superintenzivní kurz 30 24 910 Kč 36 500 Kč 48 090 Kč 11 320 Kč

Salamanca/Alicante/Marbella

Intenzivní kurz 20 15 510 Kč 22 400 Kč 29 290 Kč   6 620 Kč

Kombinovaný kurz 20+5 16 580 Kč 24 000 Kč 31 430 Kč   7 160 Kč

Superintenzivní kurz 30 22 240 Kč 32 490 Kč 42 750 Kč   9 990 Kč

Příplatek/týden k ubytování v Alicante a Marbelle v termínu 16. 6.–19. 8. 2018   1 200 Kč

1) 14 + 3 venkovní třídy; 2) pouze ve Valencii; 3) Barcelona, Marbella – venkovní terasa, Salamanca – školní dvůr; 4) Standardní kurz 15 je nabízen 
pouze od září do května, 5) intenzivní kurz – 20 + 5 lekcí konverzace; 6) vlastní koupelna – na vyžádání za příplatek, bez garance; 7) rezidence ve 
Valencii – dvoulůžkový pokoj pouze pro 2 cestující společně; 8) Marbella a Alicante – nenabízí ubytování v rezidenci
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Naše doporučení

   země plná přírodních krás v kontrastu 
s kulturními zážitky velkoměst

Naše doporučení

   široká nabídka jazykových kurzů – 
zkouškový kurz, lekce vaření a další

Naše doporučení

   kombinace dovolené u moře s možností 
sportovních i dobrodružných aktivit

Naše doporučení

   lekce španělštiny v malých skupinách 
max. 6 studentů

Naše doporučení

   perla Jižní Ameriky – nedotčené pláže, 
tropické pralesy i vzácné rostliny

Naše doporučení

  jazykový kurz za výhodnou cenu

Naše doporučení

   spojení španělštiny a latinskoamerické-
ho tance

Naše doporučení

   volnočasový program zaměřený na 
lekce vaření, tance (salsa), kultury

Argentina

Enforex
Buenos Aires – elegantní metropole s 2,9 mil. oby-
vatel. Jazykové centrum se nachází v centru města 
a je velmi dobře vybaveno pro výuku španělštiny, 
kterou si můžete navíc spojit s lekcemi tanga. Tento 
tanec vznikl právě na předměstí Buenos Aires. 
Córdoba – univerzitní město plné koloniálních pa-
mátek výhodně umístěné uprostřed Argentiny. Škola 
si zakládá na přátelské atmosféře. Poznejte Córdobu 
a okolní krásu řek, jezer i údolí, která zatím nebyla 
objevena velkým množstvím turistů.

Mexiko

Enforex
Playa Del Carmen – klidné pobřežní město vyhledá-
vané zejména pro surfování a průzkum nedalekých 
mayských ruin. V jazykové škole se výuka koná venku, 
přímo doškovou střechou ve školní tropické zahradě, 
což umožní vychutnat si Karibik opravdu naplno.  
Guanajuato – univerzitní město zařazené na 
seznam UNESCO. Jazyková škola sídlí v atraktivní, 
profesionálně zařízené budově. 
Oaxaca – příjemné klima po celý rok a výborná me-
xická kuchyně. Škola se nachází pouze čtyři bloky od 
nejživějšího bodu ve městě – náměstí Zócalo. 

Dominikánská rep.

Enforex
Santo Domingo – metropole s šarmem a kouzlem 
malého městečka s latinskoamerickou vřelostí. 
Škola se nachází ve stejné čtvrti jako zdejší největší 
univerzita, což studentům dává možnost seznámit 
se s místními studenty a procvičovat španělštinu 
i mimo výuku. 
Sosua – malé přátelské místo na severu ostrova 
s výbornými podmínkami pro potápění. Díky poloze 
města můžete také navštívit nedaleké velkoměsto 
Puerto Plata nebo Cabarete, které je rájem pro kite 
boarding a windsurfing. Budova školy leží ve vý-
chodní části města zvané El Batey, kousek od centra 
města i hlavní pláže.

Peru

Enforex
Cusco – původní hlavní město Říše Inků ležící ve 
vysoké nadmořské výšce. Toto město je výborným 
výchozím místem pro návštěvu ruin světoznámé 
Machu Picchu stejně jako pro legendární inckou 
stezku. 

Kuba

Sprachcaffe plus
Havana – politické a kulturní centrum Kuby
s množstvím zachovalých pamětihodností a uniká-
ním nočním životem 

Enforex
Santiago de Cuba – typické kubánské město 
plné hudby a pouličního umění. Výuka španělštiny 
probíhá v malých skupinách nejčastěji v kulturních 
centrech nebo přímo doma u učitelů nebo v domech 
hostitelských rodin v příjemné čtvrti Reparto Sueño.
Trinidad – město, jež bylo zapsáno na seznam 
UNESCO, se nachází ve střední části Kuby. Lekce 
španělštiny jsou nejčastěji vyučovány u učitelů doma 
nebo v kulturních centrech.

Ekvádor

Enforex
Quito – krásné město s historií sahající do doby 
Inků. Hlavní město Ekvádoru se nachází v nadmoř-
ské výšce 2850 metrů a je tak nejvýše položeným 
hlavním městem na světě. Navzdory jeho poloze 
zde panuje tzv. nepřetržité jaro. Studium probíhá 
v budově s nádherným výhledem na okolí. Vyberte 
si ze široké nabídky jazykových kurzů španělštiny, 
které moderně vybavená škola organizuje. Můžete 
studovat obecnou španělštinu, připravit se na 
zkoušku DELE nebo se zúčastnit speciálního kurzu 
pro učitele.

Kostarika

Enforex
Santo Domingo de Heredia – obklopené impozant-
ními vulkány. Škola Enforex se nachází ve městě 
San Joaquin de Flores v provincii Heredia, které leží 
kousek od San José.
Playa Jacó – je rájem pro surfaře. Skvělé místo pro 
užívání si slunce a místních písečných pláží. Budova 
školy leží v rezidenční části města, kde je mnoho 
různých obchodů a restaurací v pěší vzdálenosti. 

Guatemala

Enforex
Antigua – obklopena vulkány a horami, jedno z nej-
působivějších míst Latinské Ameriky. Guatemalské 
obyvatelstvo je z velké části domorodé, a proto si tato 
země zachovala bohatý folklór a zvyky. Tato země je 
perfektní pro studium španělštiny spojené s poznává-
ním historických památek. Škola se nachází v centru 
města, v pěší vzdálenosti jak na místo ubytování, tak 
i na všechna zajímavá místa.

Pro více informací a cenovou nabídku k jednotlivým 
programům nás kontaktujte na 800 100 300 (ČR) 
nebo 0800 121 121 (SR).



115infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz114 infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, bez stravy
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Francie 
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 náklady na MHD 
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění
•	 200 EUR vratný depozit 

v rezidenci

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

11  

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C1 16 1+ 45 12

Intenzivní kurz 30 A0–C1 16 1+ 45 12+8

Superintenzivní kurz 40 A0–C1 16 1+ 45 12

Kombinovaný kurz 20 + 5 A0–C1 16 1+ 45 12+1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 cca 2× měsíčně, C1 cca 1× měsíčně

Zkouškový kurz DELF 20 + 10 1) A2–B2 18 2–4 45 12

nástupní termíny: 8× ročně (kontaktujte nás)

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 S/P

Nadstandardní
hostitelská rodina 

celoročně ne–so 16 S/P

Rezidence Campus Central celoročně ne–so 18 BS

Rezidence Montebello
1. 7.–11. 8. 

2018
ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–3. 2. 2018 + 30. 10.–21. 12. 2018

Standardní kurz 20 23 230 Kč 31 800 Kč 41 870 Kč 10 070 Kč

Intenzivní kurz 30 28 040 Kč 38 050 Kč 50 200 Kč 12 150 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 5 35 510 Kč 52 470 Kč 69 420 Kč 16 950 Kč

sezona B (SB): 5. 2.–30. 10. 2018

Standardní kurz 20 25 900 Kč 35 800 Kč 47 210 Kč 11 400 Kč

Intenzivní kurz 30 30 710 Kč 42 050 Kč 55 540 Kč 13 480 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 5 38 450 Kč 56 870 Kč 75 290 Kč 18 420 Kč

1) zkouškový kurz – 20 lekcí obecných + 10 lekcí příprava na zkoušku

počet obyvatel 350 000, francouzská Riviéra

Informace o škole
Jazyková škola Azurlingua v Nice má již více než 
25 let zkušeností s výukou francouzštiny. Je ideálním 
místem pro spojení studia s pobytem v přímořském 
městě na jihu Francie. Moderní, prostorná a dobře 
vybavená škola tvoří zázemí pro kvalitní výuku. Ačkoliv 
se škola nachází v centru města, budova je obklo-
pena zahradou a umožňuje studovat v nerušeném 
prostředí. Kvalitu školy garantuje nejvyšší známka 
ocenění Qualité FLE a členství v dalších sdruženích 
(SOUFFLE, CAMPUS FRANCE, CSN, FLE). Škola nabízí 
ubytování v rezidenci Campus Central, která se na-
chází ve stejném areálu, a proto ušetříte čas i peníze 
za dopravu.

lokalita
Areál školy se nachází v pěší vzdálenosti od pláže. 
Nice je považováno za hlavní město francouzské 
Riviéry a zejména v létě zde najdete ideální možnosti 
ke koupání a aktivnímu odpočinku na plážích. Jako 
moderní přímořské město pulzující životem přitahuje 
každoročně tisíce turistů. Díky blízkosti dalších 
neméně populárních a slavných míst – Cannes, pro-
slaveného pořádáním slavného filmového festivalu, 
a Monte Carla, které je známé díky každoročním 

Budova školy

 Nice – Azurlingua

Naše doporučení

   98% úspěšnost v jazykové zkoušce 
DELF v roce 2016

   staré město plné historických památek

   výlety do okolí – Cannes, Monaco, 
St. Tropez

   jazykové pobyty pro rodiče s dětmi

Využijte ubytování 
v rezidenci 

Campus central 
přímo v areálu školy 

závodům Formule 1 a velkým kasinům – je ideálním 
místem pro poznávání dalších míst francouzského 
pobřeží.
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 470 Kč
•	 host. rodina s polopenzí / týden 

od 1 740 Kč
•	 rezidence Campus Central:  

1/1 pokoj/týden od 1 870 Kč
•	 rezidence Montebello/týden  

od 2 540 Kč
•	 transfer z/na nádraží/letiště 

(1 cesta) od 930 Kč

50+

Budova školy
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj, snídaně
•	 ubytovací poplatek 
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 přístup na internet 
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Francie 
•	 návaznou dopravu na místo  

pobytu 
•	 studijní materiály cca 26–48 EUR
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy Paříž/Bordeaux

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

6 + 7/9   1)

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 17 1+ 45 14

Intenzivní kurz 26 A0–C2 17 1+ 45 14

Superintenzivní kurz 30 A2–C2 17 1+ 45 14

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – cca 1× měsíčně

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 17 BS/S/P

Rezidence 2) celoročně ne–so 18 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona: 2. 1.–31. 12. 2018

Paříž

Standardní kurz 20 33 110 Kč 47 530 Kč 60 340 Kč 14 020 Kč

Intenzivní kurz 26 36 310 Kč 52 330 Kč 66 750 Kč 15 620 Kč

Superintenzivní kurz 30 38 980 Kč 56 340 Kč 71 560 Kč 16 820 Kč

sezona: 2. 1.–21. 12. 2018

Bordeaux

Standardní kurz 20 30 330 Kč 43 360 Kč 53 720 Kč 12 360 Kč

Intenzivní kurz 26 33 540 Kč 48 170 Kč 60 660 Kč 14 100 Kč

Superintenzivní kurz 30 36 210 Kč 52 170 Kč 66 000 Kč 15 430 Kč

1) platí pouze pro Bordeaux a centrum Victor Hugo; 2) pouze Paříž

Paříž – počet obyvatel 2,2 mil., hlavní město Francie
Bordeaux – počet obyvatel 241 000, přístav na jiho-
západě Francie

Informace o škole
Školu France Langue v Paříži doporučujeme všem, 
kdo hledají výbornou kvalitu, jsou vysoce motivovaní, 
a navíc chtějí navštívit jedno z nejzajímavějších  
měst světa. 
Pokud chcete klidnější prostředí, pak France Langue 
má školu také v Bordeaux, snad nejslavnější vinař-
ské oblasti na světě. Kromě klasické jazykové výuky 
škola nabízí také specializované kurzy (např. právo, 
obchod, medicína, diplomacie) a tematické kurzy 
(francouzština a znalost vína, francouština a jídlo).

lokalita
France Langue má v Paříži dvě budovy škol. Centrum 
Notre-Dame naleznete nedaleko katedrály Notre-
-Dame. Budova školy Victor Hugo je v blízkosti 
Vítězného oblouku. V obou případech naleznete 
v docházkové vzdálenosti mnoho atraktivních míst, 
světoznámých památek i míst k odpočinku. Paříž 
přitahuje každoročně miliony turistů a není se čemu 
divit. Více než 150 muzeí a galerií, záhadný úsměv 
Mony Lisy, umělecká čtvrť Montmartre či výrazná 
Eiffelova věž jsou jen jedny z mnoha světoznámých 
památek, které Paříž nabízí. Přidejte vyhlášenou 
francouzskou kuchyni, vynikající francouzské víno 
a neutuchající noční život a uvidíte, že nenajdete 
lepší místo pro dovolenou a studium francouzštiny.
Bordeaux – město ležící na řece Garonne v jihozá-
padní části Francie má pověst jednoho z nejelegant-
nějších francouzských měst. V roce 2015 tento fakt 
potvrdilo vítězství v anketě European Best Destina-
tion. V jeho okolí se nachází rozsáhlé oblasti vinic, 
díky nimž je tato oblast světoznámá svojí produkcí 
kvalitního vína. V roce 2007 bylo město zařazeno 
na seznam světového dědictví UNESCO. Škola orga-
nizuje zajímavé výlety do okolí jako např. návštěva 
nejvyšší duny v Evropě Dune du Pylat či aktivity jako 
např. pro Bordeaux tak typickou degustaci vína.

Budova školy v Paříži

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce od 2 000 Kč
•	 host. rodina: polopenze/týden 

od 1 310 Kč
•	 rezidenční ubytování: 1/1 pokoj, 

bez stravy/týden (Paříž) 2 000 Kč
•	 transfer z/na letiště v Paříži  

(1 cesta) od 2 140 Kč
•	 transfer z/na letiště v Bordeaux 

(1 cesta) od 1 470 Kč

 Paříž, Bordeaux – France Langue

Naše doporučení

Paříž

   speciální kurz věnovaný francouzštině 
a módě

   malebné uličky bohémské čtvrti 
Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur

Bordeaux

   specializovaný kurz věnovaný francouz-
štině a vínu či jídlu

   menší škola s osobním přístupem 
ke studentům

Zážitek 
s francouzštinou - 
pro gurmány kurzy 
s lekcemi vaření
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v rezidenci Medium, 

1/2 pokoj, bez stravy
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Francie 
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

22/7  1)   1)  1)  

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 18 1+ 45 12

Intenzivní kurz 30 A0–C2 18 1+ 45 12+6

Kombinovaný kurz 20 + 4 A0–C2 18 1+ 45 12+1

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – 8. 1., 29. 1., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 30. 4., 7. 5., 22. 5., 4. 6., 
18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 12. 11. a 3. 12. 2018

Zkouškový kurz DELF 20/30 A1–B2 18 8+/4+ 45 12/12 + 6

nástupní termíny: kontaktujte nás

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2 2)

Hostitelská rodina celoročně ne–so 18 S/P

Rezidence Budget celoročně ne–so 18 BS 

Rezidence Medium celoročně ne–so 18 BS 

Rezidence High celoročně ne–so 18    3) BS 

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 8. 1.–17. 3. 2018 + 14. 10.–22. 12. 2018

Standardní kurz 20 18 900 Kč 28 360 Kč 37 810 Kč   8 300 Kč

Intenzivní kurz 30 25 630 Kč 38 450 Kč 51 260 Kč 11 000 Kč

Kombinovaný kurz 20+4 29 370 Kč 44 060 Kč 58 740 Kč 13 540 Kč

sezona B (SB): 18. 3.–30. 6. 2018 + 26. 8.–13. 10. 2018

Standardní kurz 20 20 770 Kč 31 160 Kč 41 550 Kč   9 240 Kč

Intenzivní kurz 30 27 500 Kč 41 250 Kč 55 000 Kč 11 930 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 4 31 240 Kč 46 860 Kč 62 480 Kč 14 470 Kč

sezona C (SC): 2. 7.–25. 8. 2018

Standardní kurz 20 27 340 Kč 41 010 Kč 54 680 Kč 12 520 Kč

Intenzivní kurz 30 34 070 Kč 51 100 Kč 68 140 Kč 15 220 Kč

Kombinovaný kurz 20 + 4 37 810 Kč 56 710 Kč 75 610 Kč 17 760 Kč

1) pouze v Le Château; 2) 1/2 – pouze pro klienty do 25 let (host. rodina), resp. 30 let (rezidence); pro klienty nad 25, resp. 30 let pouze varianta 2/2; 
3) internet – za příplatek

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 310 Kč
•	 rezidence Medium: 1/1 pokoj/

týden od 2 800 Kč
•	 rezidence High/týden od 930 Kč
•	 host. rodina/týden až 3 740 Kč
•	 transfer z letiště Nice (1 cesta) 

1 340 Kč
•	 transfer z nádraží Antibes  

(1 cesta) 400 Kč

počet obyvatel 77 000, francouzská Riviéra

Informace o škole
Škola CIA má dvě výuková centra – Le Château, 
Le Port a je vhodná pro všechny, kdo preferují 
velmi přátelské rodinné prostředí a lokalitu u moře. 
Učebny jsou světlé a moderně vybavené nejnovějším 
zařízením. 
Výuka je založena na dlouholeté zkušenosti učitelů 
a potřebách studentů. Motivovaným klientům do-
poručujeme Intenzivní kurz, který zahrnuje 20 lekcí 
v klasické skupině s max. 12 studentů a odpolední 
výuku v miniskupině 4–6 studentů, která je zamě-
řená především na konverzaci. Pro vyšší komfort 
zvolte ubytování v rezidenci s vlastním sociálním 
zařízením i plně vybavenou kuchyní. Garancí kvality 
je akreditace EAQUALS, SOUFFLE a FLE.

lokalita
Areál školy se nachází v klidné rezidenční čtvrti 
Antibes, cca 15 minut chůze od historického 
centra. Samotné Antibes najdete asi 14 km od Nice 
a 18 km od Cannes; je tedy výborným výchozím 
bodem pro poznávání okolních míst. Najdete zde 
romantické uličky, hrad rodiny Grimaldiů, kde se 
momentálně nachází Piccasovo muzeum, a hlavně 
rozlehlý a krásný přístav, kde kotví přepychové jachty 
i několikaposchoďové luxusní výletní lodě. Okolní 
pobřeží je lemováno plážemi, ze kterých je výhled na 
vrcholky hor za městem, které jsou po většinu času 
zasněžené. 

Budova školy

 Antibes – CIA Antibes

Naše doporučení

   kurz 50+ s propracovaným volnočaso-
vým programem

   spojte studium francouzštiny s dovole-
nou u moře 

   široká nabídka kurzů

S námi
registrační

poplatek
zdarma.
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50+

Antibes
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v apartmánu, 1/1 pokoj 

bez stravy
•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 využití vybavení školy
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu do Itálie
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 vratný depozit k ubytování 

v apartmánu (100 EUR)
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy Florencie/Miláno/řím/Siena

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

15/10/13/8    1)    2)    3)

Vybavení školy Viareggio

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

9

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 
(Florencie, Milán, Řím, Siena)

A0–C2 16 1+ 45 12

Intenzivní kurz 30 (Florencie, Milán, Řím) A0–C2 16 1+ 45 12

Standardní kurz 20 (Viareggio) 4) A0–C2 16 1+ 45 12

nástupní termíny: každé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – cca 2× měsíčně

Zkouškový kurz DELI, DALI, DILI 30 5) A2–C2 16 4 45 12

nástupní termíny: 5. 3., 4. 6., 3. 9., 12. 11. 2018

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 2/2

Hostitelská rodina celoročně ne–so 16 S/P

Apartmán celoročně ne–so 16 BS

Hotel** (Viareggio)   celoročně 4) ne–so 16 S/P

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 2. 1.–22. 12. 2018

Standardní kurz 20
Florencie, Milán, Řím, 
Siena

20 690 Kč 29 640 Kč 39 120 Kč 10 280 Kč

Intenzivní kurz 30 Florencie, Milán, Řím 26 570 Kč 38 980 Kč 51 400 Kč 12 420 Kč

Standardní kurz 20 Viareggio 21 040 Kč 30 970 Kč 40 900 Kč   9 930 Kč

sezona B (SB): 2. 7.–24. 8. 2018 – platí pouze pro Viareggio

Standardní kurz 20 Viareggio 23 470 Kč 34 710 Kč 45 950 Kč 11 240 Kč

1) pouze ve Florencii a Sieně; 2) pouze v Miláně; 3) v Miláně zahrada, v Sieně terasa; 4) Viareggio – obsazenost na vyžádání; 5) zkouškový kurz  
20 lekcí obecné italštiny + 10 lekcí přípravy na zkoušku týdně

Řím – 2,8 mil. obyvatel, hlavní město Itálie 
Florencie – 380 000 obyvatel, metropole Toskánska
Milán – 1,3 mil. obyvatel, hlavní město Lombardie
Siena – 55 000 obyvatel, střední část Toskánska
Viareggio – 65 000 obyvatel, západní pobřeží Itálie

Informace o škole
Scuola Leonardo da Vinci je instituce certifikovaná 
italským ministerstvem školství. Svým studentům 
nabízí přátelské prostředí, osobní přístup, zanícené 
a vysoce kvalifikované učitele, kteří kladou největší 
důraz na mluvený projev. Díky stejnému systému 
výuky můžete kombinovat výuku ve více centrech. 
Centro Giacomo Puccini je partnerská organizace 
školy Scuola Leonardo da Vinci.
Obě instituce nabízí rozmanité množství specializo-
vaných kurzů. Během svého pobytu tak můžete pro-
niknout do tajů italské kuchyně, složit mezinárodní 
jazykovou zkoušku, objevit kouzlo zákulisí módních 
přehlídek v Milánu nebo si zlepšit obchodní italštinu.  

lokalita
řím je hlavní město Itálie. Školní budova leží 
v historickém centru v pěší zóně, na půli cesty mezi 
Andělským hradem a Piazza Navona. Téměř na 
každém kroku se tu odráží vývoj dva a půl tisíce let 
staré evropské kultury.

Florencie – kolébka renesance a město mnoha 
světoznámých umělců a básníků. Škola se nachází 
v historické budově v samém srdci staré Florencie, 
s výhledem na velkolepou florentskou katedrálu. 

 Řím, Florencie, Milán, Siena, Viareggio 
 Scuola Leonardo da Vinci/Centro Culturale Giacomo Puccini

Naše doporučení

   možnost zkombinování studia ve dvou 
nebo více centrech

   školy se nachází v atraktivních 
lokalitách v centru měst

   nechte se okouzlit krásami Toskánska 
a využijte jeden ze specializovaných 
kurzů – italština s poznáváním jídla 
a vína či procházkami po okolí

Standardní kurz 
za zvýhodněnou 

cenu 
již od 5 týdnů 

pobytu

Máte zde možnost navštívit světoznámá muzea 
a krásné kostely, ochutnat pravé toskánské specia-
lity a vína. 

Milán je centrum italské kreativity a nejkosmopolit-
nější z italských měst. Škola leží ve čtvrti Navigli a je 
součástí univerzitního kampusu. Nejvíce památek 
najdete v centru města. Nenechte si ujít obraz 
Poslední večeře od da Vinciho, proslulou budovu 
opery La Scala a široké bulváry s množstvím butiků 
světoznámých značek. 

Siena – město obklopené kopci s olivovými háji 
a vinicemi proslulého Chianti ležící uprostřed Tos-
kánska, je především městem univerzitním. Škola se 
nachází v typické starověké uličce, pouhé tři minuty 
chůze od hlavního náměstí Piazza del Campo.

Viareggio je jedno z nejznámějších přímořských 
letovisek v Toskánsku. Škola je umístěna ve dvou-
patrové budově přímo v centru města, kousek od 
známé promenády u pobřeží.
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Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce 1 200 Kč
•	 host. rodina (Florencie, Milán, 

Řím, Siena)/týden od 320 Kč
•	 transfer z letiště/nádraží (1 cesta) 

od 930 Kč

50+
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 registrační poplatek
•	 ubytování v hostitelské rodině, 

1/1 pokoj se snídaní
•	 transfer z letiště v Moskvě/ 

Petrohradu/Rize (jen v případě 
příletu v neděli, a pokud je 
ubytování zajištěno přes školu)

•	 studijní materiály
•	 závěrečný certifikát
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 poplatek za vízum (platí pouze  

pro Rusko)
•	 dopravu do Ruska/ Lotyšska
•	 návaznou dopravu na místo pobytu 
•	 náklady na MHD
•	 fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění

Vybavení školy Moskva/Petrohrad/Riga

počet tříd
knihovna 

se studovnou
počítačová 

učebna
WiFi/internet

společenská 
místnost

kantýna zahrada
bezbariérový 

přístup

11/13/10

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

(minut)
velikost třídy 

(max.)

Standardní kurz 20 A0–C2 16 2+ 50   12 1)

Intenzivní kurz 25 A0–C2 16 2+ 50   12 1)

nástupní termíny: cca každé druhé PONDĚLÍ s výjimkou státních svátků, pokročilost A0 – cca 1–2× měsíčně

Zkouškový kurz Telc 20 + 5 2) A1–B2 16 2+ 50 12 + 5

nástupní termíny: kontaktujte nás

Ubytování dostupnost turnusy min. věk internet
pokoj

strava vlastní 
koupelna1/1 1/2

Hostitelská rodina celoročně ne–ne 16 S/P

Apartmán celoročně ne–ne 16 BS

Orientační cena pobytu 2018 (včetně ubytování)

Kurzy/délka 2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

sezona A (SA): 7. 1.–21. 5. 2018 + 23. 9.–21. 12. 2018

Moskva, Petrohrad

Standardní kurz 20 28 570 Kč 41 650 Kč 54 740 Kč 16 290 Kč

Intenzivní kurz 25 32 840 Kč 48 060 Kč 63 280 Kč 18 420 Kč

Riga

Standardní kurz 20 26 970 Kč 39 250 Kč 51 530 Kč 12 280 Kč

Intenzivní kurz 25 31 240 Kč 45 660 Kč 60 080 Kč 14 420 Kč

sezona B (SB): 21. 5.–23. 9. 2018

Moskva, Petrohrad

Standardní kurz 20 31 770 Kč 46 460 Kč 61 140 Kč 17 890 Kč

Intenzivní kurz 25 36 050 Kč 52 870 Kč 69 690 Kč 20 030 Kč

Riga

Standardní kurz 20 30 170 Kč 44 060 Kč 57 940 Kč 13 880 Kč

Intenzivní kurz 25 34 440 Kč 50 460 Kč 66 480 Kč 16 020 Kč

1) Riga – 10 studentů ve třídě; 2) pouze v Petrohradě a Moskvě

Moskva – 11,9 mil. obyvatel, hlavní město Ruska 
Petrohrad – 4,9 mil. obyvatel, severozápad Ruska
Riga – 640 000 obyvatel, hlavní město Lotyšska

Informace o škole
Škola Liden & Denz je vhodná pro motivované stu-
denty, kteří požadují výuku na vysoké úrovni. Liden  
& Denz je jednou z nejstarších soukromých jazyko-
vých škol v Rusku. Kvalitu služeb a výuky potvrzuje 
nejvyšší ocenění ST Star Award za nejlepší jazykovou 
školu pro „ostatní“ jazyky, kterou získali již poně-
kolikáté. V Petrohradu nebo Moskvě můžete složit 
mezinárodně uznávanou zkoušku z ruského jazyka. 

lokalita
Jazykové centrum Linden & Denz v Moskvě se na-
chází v klidné centrální části města. Škola s 11 tří-
dami a moderním vybavením sídlí v přízemí budovy 
ruského ministerstva zahraničních věcí. Je snadno 
dostupná metrem a v okolí lze nalézt mnoho restau-
rací či míst k odpočinku. V Moskvě se soustřeďuje 
veškeré politické a ekonomické dění země. V histo-
rickém středu města se rozkládá Kreml, který spolu 
s Rudým náměstím patří pod ochranu UNESCO. 
Právě na Rudém náměstí najdeme mauzoleum  
V. I. Lenina a chrám Vasila Blaženého.

Připlatit si můžete (například)
•	 privátní výuka: 1 lekce  

od 1 070 Kč
•	 host. rodina: polopenze/týden  

od 1 600 Kč
•	 apartmán/týden od 270 Kč
•	 transfer z letiště Moskva/ 

Petrohrad (1 cesta) 800 Kč
•	 transfer z letiště Riga 

(1 cesta) 1 068 Kč

Moskva, Petrohrad, Riga – Liden & Denz

Naše doporučení

   dlouholeté zkušenosti s výukou ruštiny

   moderně zařízené školy

   osobní, komunikativní přístup 
a přátelská atmosféra

   vhodné pro náročné klienty

Studujte ruštinu 
v Lotyšsku
bez nutnosti
vyřízení víza.

V Petrohradu se nachází škola Liden & Denz v nově 
zrekonstruovaných prostorách. Zdejších 13 tříd je 
vybaveno nejnovější technikou, která zkvalitňuje 
výuku. Budova školy se nachází v historickém 
centru města, v pěší vzdálenosti od stanice metra 
i obchodů a restaurací. Petrohrad, bývalé hlavní 
město, je kulturní centrum Ruska. Právě zde najdete 
unikátní obrazovou galerii Ermitáž, památný křižník 
Aurora, jehož výstřely byla zahájena Říjnová revo-
luce, či velkolepou katedrálu Petra a Pavla, v jejíchž 
zdech jsou uloženy ostatky mnoha ruských carů.

Nejnovější centrum Liden & Denz v Rize naleznete 
ve druhém patře historické budovy, nedaleko centra 
města. Škola nabízí 10 moderně vybavených tříd, 
místnost k odpočinku a nádvoří, kde je možné 
i grilovat. Riga, hlavní město Lotyšska, se pyšní his-
torickým centrem zapsaným na prestižním seznamu 
UNESCO a výraznou secesní architekturou.

UPOZORNěNí
Pro cestu do Ruska vám rádi pomůžeme se 
zajištěním studijního víza.
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Rudé náměstí v Moskvě
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Japonsko – japonština
Fukuoka leží na jihozápadě Japonska. Krásná 
scenérie a skvělá lokalita přispěly k velké oblibě 
u turistů. Město je vyhlášené svou kuchyní – má více 
restaurací na osobu než kterékoli jiné místo v Japon-
sku. Škola je umístěna v centru Fukuoky ve čtvrti 
Tenjin. Lekce jsou zaměřeny převážně na konverzaci. 
Tokio Genki JACS se nachází v samém srdci hlav-
ního města Japonska, v pěší vzdálenosti od stanice 
Shinjuku, která patří mezi nejrušnější vlakové stanici 
na světě. Při cestě do budovy školy studenti prochází 
bránou svatyně Hanazono.

Čína – čínština
Mandarin House nabízí výuku čínštiny v Pekingu 
i Šanghaji. Je jedinou školou v Číně, která má 
akreditaci IALC. Výuka čínštiny probíhá v moderně 
vybavených učebnách. Ve volném čase se můžete 
zúčastnit ceremoniálu pití tradičního čínského čaje, 
výuky čínského malování a mnoha dalších zajíma-
vých aktivit pořádaných školou. 
Škola v Pekingu je umístěna v obchodní čtvrti 
v centru, nedaleko Zakázaného města. Studenti 
mají k dispozici společenskou místnost, kde mohou 
relaxovat. Toto centrum disponuje 12 třídami. Peking 
má více než 13 milionů obyvatel a každoročně 
ho navštíví přes tři miliony turistů. Jeho Zakázané 
město je největší císařský palácový komplex na 
světě. Pouhých 100 km od města se nachází impo-
zantní Velká čínská zeď.
Centrum v šanghaji se nachází v samém srdci 
města, nedaleko nábřeží Bund. Budova školy má 
k dispozici 22 prostorných tříd, společenskou míst-
nost i WiFi připojení k internetu. Šanghaj je s 19,2 
mil. obyvateli nejlidnatějším městem Číny a význam-
ným hospodářským centrem této země.

Portugalsko – portugalština
Jazyková škola Inlingua v Portu byla založena v roce 
1976 a od té doby poskytuje kvalitní kurzy portu-
galského jazyka. Škola klade důraz na komunikační 
dovednosti a porozumění a právě v této oblasti dělají 
studenti většinou největší pokroky. Je akreditovaná 
organizacemi dohlížejícími na úroveň výuky. Sídlí 
v centrální části města, v budově se šesti učebnami, 
společenskou místností a PC učebnou. Porto je 
druhé největší město Portugalska, které je zapsáno 
na prestižním seznamu organizace UNESCO. Nechte 
se okouzlit krásami křivolakých uliček v historic-
kém centru města i typickými domy zdobenými 
kachličkami. Nachází se zde muzeum současného 
moderního umění, které patří k nejnavštěvova-
nějším v zemi. Porto je jednou z hlavních oblastí 
portugalského vinařství, které se proslavily vývozem 
portského vína do celého světa.

 Porto – Inlingua  Peking, Šanghaj
 – Mandarin House

 Fukuoka, Tokyo
 – Genki JACS

 Rabat – Sprachcaffe 
 Languages Plus

UPOZORNěNí
Pro vstup do Číny je třeba vízum. Doporu-
čujeme včasnou rezervaci. Vízum vám rádi 
zajistíme.

Maroko – arabština
Rabat je hlavní město Maroka a nachází se na po-
břeží Atlantiku. Počátky tohoto historického města 
sahají až do 3. století před naším letopočtem. 
Nově otevřené centrum Sprachcaffe Languages 
Plus se nachází v nejvyšším patře moderní budovy 
asi 5 minut od hlavní ulice Avenue Mohameda V. 
a 10 minut od Mediny, která patří mezi turisticky 
vyhledávaná místa. Škola je moderně vybavená 
a díky její centrální lokalitě je dobře dostupná 
místní dopravou. K výuce jsou k dispozici tři učebny 
a studijní koutek.

Naše doporučení

   propracované studijní materiály vytvoře-
né speciálně pro školu Inlingua 

   pro větší pohodlí – nadstandardní 
hostitelská rodina s vlastní koupelnou

  výuka zaměřená na konverzaci

Naše doporučení

   lektoři s dlouholetými zkušenostmi 
s výukou čínštiny

  školy situované v centru města

Naše doporučení

   kurzy japonštiny i pro úplné začátečníky

   výuka orientovaná na praktické využití 
jazyka v běžném životě

   široká nabídka volnočasových aktivit

Naše doporučení

   spojení dovolené s výukou arabštiny

   ubytování v hostitelské rodině – 
možnost poznat místní kulturu

   menší škola v centru města
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více nadnárodních korporací, jazykových škol 
a dalších institucí především v USA. Cena zkoušky 
je cca 90 GBP, resp. ekvivalent.

 BEC (Business English Certificates) – patří 
do skupiny cambridgeských zkoušek a je vhodná pro 
ty, kdo pracují v obchodním sektoru v mezinárodním 
prostředí nebo se o takové zaměstnání ucházejí. 
Zkouška má tři stupně pokročilosti a hodnotí 
poslech, mluvený projev, čtení a psaní v obchodním 
kontextu. Zkouška stojí cca 150 GBP.

 BULATS (Business Language Testing Service) 
– je cambridgeská zkouška vhodná pro studenty 
i pracující profesionály, kteří v zaměstnání potřebují 
komunikovat v cizím jazyce. Zaměřuje se na komuni-
kační dovednosti potřebné v oblasti obchodu. 
Zkoušku lze skládat nejen v anglickém, ale 
i německém, francouzském a španělském jazyce.

Němčina
V kurzech němčiny se můžete připravit a složit násle-
dující typy jazykových zkoušek zaštiťovaných němec-
kou organizací Goethe Institut (GI) nebo rakouským 
Österreich Institutem (ÖI). Zkoušky Goethe Institutu 
jsou známé po celém světě. Certifikát ověřující 
znalost němčiny můžete využít například při hledání 
zaměstnání nebo pro další vzdělání v zahraničí.

 Österreich Institut – tato instituce nabízí možnost 
složení rakouské zkoušky zakončené certifikátem od 
úrovně A2 po C2. Certifikát Oberstuffe Deutsch C1 
je akceptován rakouskými univerzitami jako 
potvrzení o dostatečné znalosti němčiny pro studium 
na univerzitě. Wirtschftsprache C2 – zkouška pro 
studenty s velmi pokročilou znalostí němčiny, která 
je navíc zaměřená na obchodní a ekonomickou 
oblast.

 TestDaF – jazyková zkouška na pokročilé jazykové 
úrovni B2/C1. Certifikát je uznáván německými 
univerzitami pro doložení dostatečné znalosti 
německého jazyka pro studium na univerzitě (GI).

 Goethe-Zertifikat B2 – C2 – zkouška uznávaná po 
celém světě jako kvalifikace dané úrovně, kterou 
jste svými znalostmi dosáhli (GI).

španělština
Ve většině škol organizace Enforex můžete složit ně-
kterou ze zkoušek sdružených pod názvem Diploma 
de Español como Lengua Extranjera neboli D.E.L.E. 
Tyto zkoušky jsou jedinými španělskými zkouškami 
pro cizince, které jsou oficiálně uznávány španěl-
ským ministerstvem školství. Studenti se mohou 
zúčastnit zkoušky od úrovně A1 po C2. Za kvalitu 

Angličtina
Zkoušky z obecné angličtiny
 KET (Key English Test) – základní zkouška z anglič- 

tiny, jejíž obtížnost odpovídá úrovni A2. Jedná se 
o jakýsi předstupeň k absolvování dalších a nároč-
nějších zkoušek na vyšší úrovni. I KET certifikát je 
v zahraničí uznáván, tato zkouška vám však 
především dá přehled o tom, jak si stojíte ve 
znalostech angličtiny, jaké jsou vaše silné a slabé 
stránky, a na co se zaměřit. 

 PET (Preliminary English Test) – zkouška testuje 
znalost jazyka na středně pokročilé úrovni. Tento 
certifikát prokazuje schopnost používat jazyk 
v reálném životě a je akceptována také mnoha 
zaměstnavateli jako důkaz znalosti angličtiny na 
komunikativní úrovni. KET a PET zkoušky a přípravné 
kurzy na jejich složení se v nabídce partnerských 
jazykových škol objevují jen zřídka.

 FCE (First Certificate in English) – nejrozšířenější 
z cambridgeských zkoušek, která je určena stu- 
dentům se střední pokročilostí angličtiny; certifikát 
o úspěšném absolvování zkoušky je vnímán jako 
důkaz dostatečné znalosti angličtiny pro potřeby 
pracovní komunikace. 

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

Přehled mezinárodně uznávaných zkoušek
– nejlepší cesta k trvalým a uceleným znalostem cizího jazyka

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

Cambridgeské zkoušky se obecně skládají z 5 částí: 
čtení, psaní, používání jazyka, poslech a konverzace. 
Výsledky jsou zveřejňovány s delším časovým odstu-
pem kvůli jejich vyhodnocování přímo v Cambridge. 
Certifikáty jsou poté zaslány danému centru 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. 
Více informací na http://www.cambridgeenglish.org

Zkoušky pro univerzitní studium
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

– zkoušku ověřující úroveň praktického ovládání 
anglického jazyka požadují po uchazečích o studium 
univerzity a stipendijní agentury ve více než 
130 zemích, včetně Austrálie, Kanady, Velké Británie 
a USA. Je možné ji složit písemně nebo prostřednic-
tvím internetu. Výsledkem testu je bodové skóre 
určující pokročilost v jazyce. Zkoušky TOEFL se 
konají několikrát do měsíce a lze se na ně připravo-
vat nejen v Kanadě a USA, ale také např. ve Velké 
Británii nebo Irsku. Cena zkoušky se pohybuje okolo 
180 USD, resp. ekvivalent jiné měny. Více informací 
najdete na www.toefl.org.

 IELTS (International English Language Testing 
System) – také tato zkouška prověřuje dostatečnou 
jazykovou vybavenost pro studium na některé ze 
zahraničních univerzit. Uznávají ji ale i další instituce 
ve více než 135 zemích světa (vládní orgány, 
mezinárodní organizace, tréninková centra apod.). 
Podobně jako u zkoušky TOEFL, i tady se hodnotí 
čtení, psaní, mluvený projev a poslech. Zkoušku lze 
vykonat několikrát do měsíce a výsledek se vyjadřuje 
v 9 stupních. Většina univerzit přijímá studenty 
s výsledkem 6 a výše. Cena zkoušky je cca 140 GBP 
(příp. ekvivalent) a má časově omezenou platnost 
2 roky. 
Více informací na www.ielts.org.

Zkoušky z obchodní angličtiny
 TOEIC (Test of English for International Communi-

cation) – zkouška hodnotí schopnost komunikace 
v prostředí mezinárodního obchodu. Uznává ji stále 

a obtížnost zkoušek odpovídá Instituto Cervantes.

Francouzština
Ve škole v Nice nebo v Antibes můžete absolvovat 
přípravné kurzy ke zkouškám:

 D.E.L.F. (Diplômes d’Etudes de Langue Française) 
– zkouška na jazykové úrovni A1–B2 se skládá 
z konverzace a písemné části, je uznávána 
francouzským ministerstvem školství.

 D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française) 
– zkouška na jazykové úrovni C1–C2 je určena 
vyspělým studentům, kteří mají zájem o studium 
na univerzitách ve Francii.

Italština
Škola Scuola Leonardo da Vinci je testovacím cen-
trem zkoušek organizovaných asociací Accademia 
Italiana di Lingua. Ve škole se tedy můžete připravit 
i složit jednu z následujících zkoušek:

 DELI, DILI, DALI jsou zkoušky z obecné znalosti 
italštiny na úrovni A2 až C2. Zkouška se skládá 
z pěti částí, které obsahují všechny aspekty 
italského jazyka.

 DILC (Diploma Intermedio di Lingua Italiana 
Commerciate) – zkouška úrovně B1 prověřující 
znalosti z obchodní italštiny.

 DALC (Diploma Avanzato di Lingua Italiana 
Commerciale) – zkouška úrovně C1 prověřující 
znalosti z obchodní italštiny.

Ruština

Škola Liden & Denz v Moskvě a Petrohradu zajišťuje 
přípravné kurzy na následující zkoušky:

 TBU – potvrzuje, že student má základní komunika-
tivní dovednosti ruštiny v oblasti každodenního 
využití jazyka na úrovni A2.

 TRKI 1–2 – středně a více pokročilá znalost ruštiny 
(B1–B2). Certifikát TRKI 2 je vyžadován univerzitou, 
v případě zájmu o studium zakončené bakalářským 
nebo magisterským titulem.

Nabídku mezinárodně uznávaných zkoušek jed-
notlivých jazykových škol, nástupní termíny a délku 
naleznete na straně 126–127.

Naše doporučení

   podložte úroveň pokročilosti v cizím 
jazyce složením jazykové zkoušky

   dlouhodobé kurzy s jasným cílem: 
zvládnutí zkoušky na konci programu

   možnost zkrácených přípravných kurzů 
v průběhu letních měsíců

   absolvujte zkoušku přímo ve škole: 
některé partnerské jazykové školy 
v zahraničí jsou akreditovaným testova-
cím centrem
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Kurzy zakončené mezinárodní zkouškou – přehled

Jazyk Země Město Název školy Typ zkoušky Délka (týdny) Nástupní termíny Info o škole na str.

an
gl

an
gl

ič
tin

a

K
an

ad
a

Toronto,
Montreal

ILSC FCE/CAE 30 5–13
2. 1., 29. 1., 26. 3., 23. 4., 18. 6. (FCE), 16. 7. (FCE), 
9. 10., 5. 11. 2018

80–81

Toronto Global Village
FCE 30 8 3. 7. 2018

82–83
FCE 25 8/9/12 15. 1., 19. 3., 3. 7., 10. 9., 9. 10. 2018

Vancouver Tamwood

FCE/CAE 32 8 22. 1., 16. 4., 25. 6., 9. 10. 2018

84–85FCE/CAE 32 9 15. 1., 9. 4., 18. 6., 1. 10. 2018

FCE/CAE 32 10/11/12
8. 1., 2. 4., 11. 6., 24. 9. (10 týdnů), 26. 3., 17. 9.  
(11 týdnů), 19. 3., 10. 9. (12 týdnů) 2018

JA
R Kapské Město LAL

IELTS/TOEFL 30 1–12 každé 1. pondělí v měsíci s výjimkou státních svátků

87FCE/CAE 30 6 5. 2., 30. 4., 22. 10. (FCE), 5. 2., 2. 4., 24. 9. 2018 (CAE)

FCE/CAE 30 10 8. 1., 2. 4., 24. 9. (FCE), 8. 1., 26. 4., 1. 10. 2018 (CAE)

Kurzy zakončené mezinárodní zkouškou – přehled

Jazyk Země Město Název školy Typ zkoušky Délka (týdny) Nástupní termíny Info o škole na str.
an

gl
ič

tin
a

M
al

ta

St. Julians ESE

KET/PET 30 min. 8 22. 1, 16. 4., 15. 10. 2018

8–10
FCE 30 min. 8 22. 1., 30. 4., 2. 7., 8. 10. 2018

CAE 30 min. 8 22. 1., 30. 4., 2. 7., 8. 10. 2018

CPE 30 min. 8 15. 1., 23. 4., 15. 10. 2018

An
gl

ie

Bournemouth MLS FCE, CAE 20/30 min. 2 každé pondělí 16–17

Brighton EC

FCE/CAE 20/30 11, 12 1. 1. (11 týdnů), 19. 3., 10. 9. 2018

18–19FCE/CAE 20/30 4 30. 7. 2018

FCE/CAE 20/30 8 2. 7. 2018

Brighton BSC 
FCE/CAE 25 6 5. 2., 30. 4., 22. 10. (CAE), 5. 11. (FCE) 2018

22–23
FCE/CAE 25 4 25. 6. (CAE), 2. 7. (FCE), 30. 7. 2018

Bristol ELC Bristol

CPE 28 10, 11 1. 1. (10), 17. 9. (11) 2018

24–25FCE/CAE/CPE 28 12 19. 3., 17. 9. 2018

FCE/CAE 28 11 11. 6. 2018

Broadstairs Hilderstone College
FCE/CAE 21+14 12 26. 3., 24. 9. 2018

26–27
FCE, CAE 21+14 8 2. 7. 2018

Cambridge Embassy English CAE 20/28 10 3. 4., 24. 9. 2018 28–29

Cardiff CELT FCE/CAE/ IELTS 23 min. 4 týdny každé pondělí kromě svátků 30–31

Eastbourne
The English Language 
Centre

FCE/CAE 25/30 10 8. 1. 2018

32–33FCE, CAE 30 4 2. 7., 30. 7. 2018

FCE/CAE 25/30 12 26. 3., 17. 9. 2018

Edinburgh Kaplan IE FCE, CAE 35 min. 2 každé pondělí kromě svátků 34–35

Chester English in Chester
FCE/CAE 30 5 12. 3. (FCE), 16. 4. (CAE), 21. 5., 23. 7., 12. 11. 2018

36–37
FCE/CAE 30 10 16. 4., 8. 10. 2018

Liverpool LILA*  FCE/CAE 20 min. 1 každé pondělí 38–39

Londýn
Wimbledon School 
of English

FCE/CAE/CPE 24 9, 10 8. 1. 2018 (CPE 9 týdnů)

40–41
FCE 24 7 30. 4., 29. 10. 2018

FCE/CAE/CPE 24 13 19. 3., 10. 9. (CPE), 17. 9. 2018

FCE/CAE 28 4 2. 7., 30. 7. 2018

Oxford BSC 

FCE 25 6 22. 1., 30. 4., 5. 11. 2018

50–51CAE 25 6 29. 1., 23. 4., 29. 10. 2018

FCE/CAE 25 4 30. 7. 2018

Paignton 
The Devon School 
of English

FCE/CAE 23 9 15. 1. 2018

52–53FCE/CAE 23 4 30. 7. 2018

FCE/CAE 23 12 26. 3., 17. 9. 2018

Portsmouth
Language Specialists 
International

FCE/CAE/CPE min. 2 každé pondělí
54–55

IELTS 22,5 min. 4 každé pondělí

Ir
sk

o

Cork ACET
FCE/CAE/CPE 20 9–11 8. 1., 26. 3., 1. 10. 2018

56–57
FCE/CAE 4 2. 7., 30. 7. 2018

Dublin Emerald

FCE/CAE 20 10/11 8. 1. 2018

58–59FCE/CAE 20 12 20. 3. (FCE), 26. 3. (CAE), 17. 9. (CAE), 24. 9. (FCE) 2018

FCE 20 8 2. 7. 2018

Dublin/Bray ATC
FCE/CAE 20 9 8. 1. 2018

60–61
FCE/CAE 20 12 12. 3. (CAE), 20. 3. (FCE), 24. 9. 2018

Galway GCI

FCE/CAE 20 12 12. 3. (CAE), 20. 3. (FCE), 24. 9. 2018

62–63FCE/CAE 30 6 5. 1., 23. 4. (CAE), 30. 4. (FCE), 5. 11. 2018

FCE/CAE 36 4 28. 5., 2. 7., 30. 7. 2018

U
SA

Fort Lauderdale TLA

FCE/CAE 20 10
15. 1., 2. 4. (FCE), 9. 4. (CAE), 24. 9. (FCE),  
1. 10. (CAE) 2018

66–67FCE/CAE 20 12 20. 3. (FCE), 27. 3. (CAE), 11. 9. 2018

TOEFL 20/30 min. 4 každé pondělí kromě svátků

Fort Lauderdale LAL

FCE/CAE 20/30 6 5. 2., 7. 5., 16. 7., 5. 11. 2018

68–69FCE/CAE 20/30 10 8. 1., 9. 4., 18. 6., 8. 10. 2018

TOEFL 20 min. 4
5. 2., 2. 3., 16. 3, 7. 5, 1. 6, 15. 6., 3. 9., 28. 9.,  
12. 10. 2018

Miami Kaplan IE TOEFL 35 min. 4 kontaktujte nás

70–71New York Kaplan IE TOEFL 35 min. 4 každé pondělí kromě svátků

Chicago Kaplan IE TOEFL 35 min. 4 každé pondělí kromě svátků

New York Embassy English TOEFL 28 min. 4 každé pondělí kromě svátků
72–73

San Francisco Embassy English TOEFL 28 min. 4 každé pondělí kromě svátků

San Diego CEL (Pacific Beach) FCE/CAE 20/30 10–12 2. 1., 19. 3., 18. 6., 10. 9. 2018 74–75

Los Angeles Kings Education
FCE/CAE 28 12 19. 3., 10. 9. 2018

76–77
TOEFL 30 min. 4 každé pondělí kromě svátků

Honolulu Global Village

FCE/CAE 27/30 9/10 8. 1. 2018

78–79FCE/CAE 22 12 19. 3., 10. 9. 2018

TOEFL/TOEIC 20/25 min. 4
16. 1. 2018 (TOEFL) 
TOEIC každé pondělí kromě svátků

Více informací o kurzech připravujících na univerzitní zkoušky (TOEFL, IELTS, TOEIC apod.) na vyžádání.

Jazyk Země Město Název školy
Typ zkoušky

Délka 
(týdny)

Nástupní 
termíny 
(měsíce)

Info  
o škole  
na str.

G  
(A2)

M  
(B2)

O  
(C1)

ZD  
(B1)

Test 
DaF

TELC
Goethe 
B2–C2

ně
m

či
na Německo

Berlín GLS 4 cca 6× ročně 92–93

Mnichov Inlingua min. 2 1) 6× ročně 94–95

Heidelberg F+U Academy min. 1 1) 6× ročně 98–99

Rakousko Vídeň Actilingua 2 8× ročně 100–101

G = Grundstuffe, M = Mittelstuffe, O = Oberstuffe, W = Wirtschaftsprache, ZD = Zertifikat Deutsch; 1) doporučená délka 4 týdny

Jazyk Země Město Název školy
Typ zkoušky

Délka (týdny)
Nástupní 
termíny 
(měsíce)

Info  
o škole  
na str.

DELE  
A1

DELE  
A2

DELE  
B1

DELE  
B2

DELE  
C1

DELE  
C2

šp
an

ěl
št

in
a

Španělsko

Malaga Malaca Instituto min. 4 2× ročně 104–105

Barcelona, Madrid
Enforex 2, 4 6× ročně 106–109Valencie, 

Salamanca

Jazyk Země Město Název školy
Typ zkoušky Délka 

(týdny)
Nástupní  

termíny (měsíce)

Info  
o škole  
na str.DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DELF C1

francouzština
Francie

Nice Azurlingua 2–4 8× ročně 112–113

Antibes CIA min. 4 7× ročně 116–117

Kanada Montreal ILSC kontaktujte nás 90–91

Jazyk Země Město Název školy

Typ zkoušky
Délka 
(týdny)

Nástupní  
termíny 
(měsíce)

Info  
o škole  
na str.DELI (A2) DILI (B1, B2) DILC (B1) DALI (C1, C2) DALC (C1)

italština Itálie
Řím, Miláno,  
Florencie, Siena

Scuola 
Leonardo  
da Vinci

4
5. 3., 4. 6.,  
3. 9. a 12. 11. 
2018

118–119

Jazyk Země Město Název školy
Délka 
(týdny)

Nástupní  
termíny (měsíce)

Info  
o škole  
na str.TRKI 1 TRKI 2 TELC B1 TELC B2

ruština Rusko Moskva, Petrohrad Liden & Denz min. 2 cca 1× měsíčně 120–121
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1. Společná ustanovení
1.1. Společnost STUDENT AGENCY k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. 
Svobody 86/17, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 25842 (dále jen „SA“) vydává ve smyslu 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, 
tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnos-
ti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SA třetím fyzic-
kým nebo právnickým 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. Klient provedením rezervace, 
objednávky či uzavřením smlouvy s SA souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti 
klienta a SA řídily VOP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či 
uzavření smlouvy. Účinné znění VOP je uveřejněno na www.studentagency.cz,  
www.kralovna.cz, www.letenky.cz a dalších webových stránkách provozovaných 
SA, a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně SA. SA je oprávněna 
měnit VOP i za trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato 
změna oznámí na webu SA spolu s aktuálním zněním VOP. V případě změny VOP, 
s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s SA písemně vypovědět 
ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu SA, a to 
doporučeným dopisem doručeným do sídla SA. V takovém případě má SA právo 
na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta, příp. na storno 
poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li klient tohoto práva, má se 
za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými 
VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy 
lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.
1.2. Právní vztahy mezi SA a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“). 
Veškeré případné spory mezi SA a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.
1.3. Orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
a) v případě zprostředkování (zájezdů, ubytování, hotelů, letenek) – ČOI – www.coi.cz 
Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236
IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
b) v případě autobusové dopravy – Ministerstvo dopravy SOD vykonávají:
Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz/cs/
- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob.
https://jizdenky.studentagency.cz/web/smluvni-prepravni-podminky.html?0
Dopravní úřady
- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy
c) v případě vlaků – Drážní úřad – www.ducr.cz/
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady
d) řešení on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www stránkách 
zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/odr
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 klientem nebo 
její nepřevzetí a vrácení zpět SA; účinek doručení nastává okamžikem vrácení 
nedoručené zásilky do SA, 
c) doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky 
doručení 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 význam-
ných pro služby poptávané u SA. SA neodpovídá za případnou škodu vzniklou 
v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či 
objednávky je klient povinen uvést specifické 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 a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou 
službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty 
v základní ceně služby. 
1.6. Odpověď klienta na nabídku SA, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo 
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky 
na uzavření příslušné smlouvy. SA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, 
která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. 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 smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve 
lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna, 
jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času 
a pokud SA tato plnění zajišťuje v určeném termínu, a dále jedná-li se o smlouvu 
o zájezdu nebo přepravě osob. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li 
ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno. 
1.8. V případě odstoupení od smlouvy v případech jiných než dle bodu 1.7 VOP 
je klient povinen uhradit SA storno poplatek stanovený pro příslušný druh služeb, 
a není-li stanoven, pak je povinen SA uhradit náklady, které SA vynaložila na 
plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení klienta od smlouvy. 
Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla SA doporučeným dopi-
sem a je účinné jeho doručením SA. Klient může pro odstoupení využít formulář 
pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP. 

1.9. V případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých 
ze strany SA klientovi je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo 
u příslušné společnosti ze skupiny SA, s níž uzavřel příslušnou smlouvu, a to bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí. SA je povinna reklamaci 
vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. SA neodpovídá za vadné poskyt-
nutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována 
služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za 
vady či nedostatky poskytovateli zprostředkovávané služby. 
1.10. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od SA nebo prostřednic-
tvím SA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě či potvrzení 
objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, nejpozději 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 cizí měny na české koruny je pře-
počet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ České spořitelny, a. s.,  
ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury. V případě přepočtu české koruny 
na cizí měnu je přepočet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – NÁKUP 
České spořielny, a. s., ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury.
1.11. Část ceny vybraných služeb lze uhradit také v poukázkách. Typy akcepto-
vaných poukázek a výčet služeb, na které lze tyto poukázky uplatnit, stejně jako 
výše částky, kterou lze poukázkami uhradit a další podmínky jsou uveřejněny na 
www.studentagency.cz, www.dovolena.cz a na dalších webových stránkách pro-
vozovaných 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 nepo-
skytnout bonus.
1.12. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb objedna-
ných od nebo prostřednictvím SA, je klient povinen uhradit vedle ceny objednané 
služby rovněž úrok z prodlení stanovený zvláštním právním předpisem, storno 
poplatky a případnou smluvní pokutu sjednanou pro danou službu. SA je opráv-
něna svoji pohledávku na úhradu úroků z prodlení, storno poplatků a smluvní 
pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta vůči SA.
1.13. Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi 
klientem a SA mohou být monitorovány a že SA provádí měření návštěvnosti 
svých webových stránek.
1.14. Klient uděluje souhlas SA, včetně společností náležejících do skupiny 
STUDENT AGENCY Holding, a. s., 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 smlou-
vy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn 
k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, 
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.
1.15. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracová-
ní svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkla-
du subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že 
správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
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. Nevyhoví-
-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů.
1.16. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajiš-
tění 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 obchodní 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.
1.17. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbyt-
ném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu 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.
1.18. Tyto VOP se nevztahují na:
i. Práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájez-
du dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím SA. Uvedené vztahy se řídí 
podmínkami daného pořadatele zájezdu.
ii. Vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění pro-
střednictvím SA. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeo-
becných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.
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iii. Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké pře-
pravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje SA, ani 
na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Leteckou přepravou. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
iV. Práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotli-
vých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje SA. Uvedené vztahy 
se řídí podmínkami daného poskytovatele.
V. Práva a povinnosti mezi klientem a autopůjčovnou, u níž klientovi společnost 
SA zprostředkuje pronájem automobilu. Uvedené vztahy se řídí podmínkami 
dané autopůjčovny.
Vi. Práva a povinnosti mezi klientem a provozovatelem parkovacích ploch, u níž 
klientovi společnost SA zprostředkuje parkování. Uvedené vztahy se řídí podmín-
kami daného provozovatele parkoviště.
Vii. Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem, který zajišťuje přepravu, pro 
niž klientovi společnost SA zprostředkuje autobusové či vlakové jízdenky, jedná-li 
se o společnost nepatřící do skupiny STUDENT AGENCY Holding, a.s. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
Viii. Práva a povinnosti mezi klientem a společností, která pro klienta umožňuje 
pobyt v salónku na letišti či v konferenčních prostorech, a to ani v případech 
zajištění těchto služeb u společnosti SA. Uvedené vztahy se řídí podmínkami 
společností provozujících tyto prostory.
ix. Práva a povinnosti mezi klientem a společností, která klienta přepravuje taxi, 
a to ani v případech zajištění těchto služeb u společnosti SA. Uvedené vztahy se 
řídí podmínkami společností zajišťující přepravu.
1.19. SA se pro účely VOP rozumí rovněž společnosti ze skupiny STUDENT 
AGENCY Holding a.s., není-li výslovně uvedeno jinak a dovoluje-li to význam 
příslušného ustanovení.

6. Podmínky pro zprostředkování studijních pobytů v zahraničí
6.1. SA nabízí klientům možnost zprostředkování studijního pobytu v zahraničí 
(„pobyt“) pořádaného pořadatelem dle výběru klienta jménem a na účet klienta 
na základě smlouvy o zprostředkování.  
6.2. Klient bere na vědomí, že SA není pořadatelem pobytu a z tohoto důvodu 
neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění pobytu ani za způsobení 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 informativní charakter a nejsou 
závazné. Závazná cena pobytu bude uvedena ve smlouvě o zprostředkování, 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 pořadatel 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 sezonních výkyvů v cenách 
letenek. Rovněž tak může dojít ke změnám termínů odjezdu a příjezdu. SA je 
povinna o těchto skutečnostech klienta neprodleně informovat,
e) klient nemá právo na poskytnutí slevy z ceny pobytu za dny, kdy výuka nepro-
bíhá z důvodu státního nebo místního svátku,
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 odpoví-
dají standardním podmínkám pořadatele studijního programu a poskytovatelů 
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 zálohové faktuře 
klientem. V případě takového konkludentního uzavření smlouvy o zprostředko-
vání je klient povinen doručit SA bez zbytečného odkladu klientem podepsané 
písemné vyhotovení smlouvy o zprostředkování. Pokud tak klient neučiní do 14 
dnů od konkludentního uzavření smlouvy o zprostředkování, je SA oprávněna od 
smlouvy od zprostředkování odstoupit a z přijaté platby si ponechat manipulační 
poplatek 15 %, maximálně však 1 000 Kč, jako paušální náhradu vzniklých 
nákladů.
6.5. Uzavřením smlouvy o zprostředkování se SA zavazuje pro klienta zprostřed-
kovat pobyt specifikovaný ve smlouvě o zprostředkování a klient se zavazuje SA 
uhradit odměnu za zprostředkování a cenu pobytu, popř. cenu klientem požado-
vaných 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 
stanovené 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 odměna 
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 nejpozději šest 

týdnů před plánovaným nástupem na pobyt. V případě poskytnutí speciálních 
nabídek/slev ze strany SA mohou být splatnosti upraveny jinak v podmínkách 
získání této speciální nabídky/slevy.
6.12. SA je povinna rezervovat pro klienta vybraný pobyt do sedmi pracovních 
dnů od uhrazení ceny pobytu nebo zálohy a odměny SA. Jestliže je doba od uza-
vření smlouvy o zprostředkování a nástupem na pobyt kratší než 10 dnů, je SA 
povinna tuto rezervaci provést bez zbytečného odkladu, avšak ne dříve, než klient 
uhradí cenu pobytu a odměnu SA. 
6.13. SA informuje klienta:
a) na žádost klienta o průběhu zprostředkování pobytu, vždy ve lhůtě potřebné 
pro zjištění požadovaných informací,
b) v případě potvrzení rezervace pobytu pořadatelem takového pobytu bez zby-
tečného odkladu,
c) v případě nepotvrzení rezervace pobytu pořadatelem takového pobytu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však sedm dní před plánovaným nástupem na 
pobyt, to neplatí, je-li smlouva s klientem uzavřena v době kratší než sedm dní 
před plánovaným nástupem 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.
6.14. V případě potvrzení rezervace pořadatelem pobytu je SA povinna doru-
čit klientovi dokumenty potřebné pro nástup na pobyt před tímto plánovaným 
nástupem.
6.15. Klient je povinen zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před plánovaným nástupem na pobyt zkon-
trolovat platnost cestovního dokladu a ověřit podmínky vstupu do všech cílových 
a tranzitních destinací, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient 
bere na vědomí, že SA ani pořadatel pobytu nenesou odpovědnost 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 pořadatele 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.
6.16. Klient bere na vědomí, že v případě, že se jím vybraný konkrétní pobyt 
nenaplní, může mu pořadatel pobytu změnit typ pobytu na adekvátní náhradu. 
Pokud je klientovi poskytnuta adekvátní náhrada pobytu, nemá nárok na odstou-
pení od smlouvy o zprostředkování, vrácení ceny pobytu ani její části.
6.17. Klient má právo požadovat změnu podmínek pobytu. Je-li požadovaná 
změna možná, má SA nárok na náhradu veškerých nákladů, které vynaloží na 
zajištění takové změny.
6.18. Klient má právo objednaný pobyt zrušit, a to doporučeně zaslaným ozná-
mením na adresu sídla SA. V takovém případě je klient povinen SA uhradit 
následující storno poplatky:
a) zruší-li 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) zruší-li klient pobyt 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) zruší-li 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. 
6.19. 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.
6.20. Je-li podmínkou pro účast klienta na pobytu získání víza a klient je neobdrží 
nejméně 14 dní před plánovaným nástupem na pobyt, smlouva o zprostředko-
vání 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. 
6.21. Pobyt se považuje za zrušený dnem, kdy je SA doručeno písemné oznámení 
klienta o zrušení pobytu. Smlouva o zprostředkování k tomuto dni zaniká.
6.22. Právo SA na úhradu storno poplatku vzniká ke dni zániku smlouvy o zpro-
středkování 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.
6.23. SA je povinna být klientovi, resp. účastníkovi pobytu, k dispozici na telefonu 
v rámci standardní pracovní doby SA pro řešení problémů, které v průběhu stu-
dijního pobytu nastanou. 
6.24. V případě zjištění vad pobytu oproti smlouvě nebo těmto VOP má klient 
právo uplatnit reklamaci pobytu u pořadatele 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 pořadatel pobytu ve 
spolupráci s SA. Pokud klient reklamaci 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 
uplatnit v souladu s obchodními podmínkami příslušného dopravce, jinak bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců po ukončení dopravy.
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Brno
Centrála pro ČR a SR sídlí v samém centru města Brna. 

Cestovní kancelář pro ČR i SR.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno 
infolinka 800 100 300, info@studentagency.cz 
www.studentagency.cz

Praha 
Pobočka v Praze sídlí na ulici Revoluční,  
jen 350 m od obchodního centra Palladium. 
Revoluční 25/767, 110 00 Praha  
tel. 224 999 600, fax 224 999 690
infolinka 800 600 600, praha@studentagency.cz  
www.studentagency.cz

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

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

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

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

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

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

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

SR Bratislava 
Pobočka sídli v centre mesta.

Obchodná 48, 811 06 Bratislava 

tel. +421 220 50 20 50, fax +421 299 99 00 50  

infolinka 0800 121 121, bratislava@studentagency.sk

www.studentagency.sk

SR Košice 
Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety  

blízko centra. 

Mlynská 11, 040 01 Košice 

tel. +421 55 22 40 050, fax +421 552 24 00 57 

kosice@studentagency.sk, www.studentagency.sk



JAZYKOVÉ KURZY
pro učitele 
cizích jazyků

JAZYKOVÉ KURZY

www.jazykovepobyty.cz
800 100 300  |        Jazykové pobyty v zahraničí

 široký výběr jazykových 
a metodických kurzů

 kvalitní výuka na prověřených 
jazykových školách

 angličtina, němčina, italština, 
francouzština a další

 komplexní servis – kurz, 
ubytování, doprava i pojištění

Možnost využít dotace na vzdělávací 
pobyty v zahraničí v rámci programu 
Evropské unie ERASMUS +


