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OStAtNí jAzyky

ANgličtiNA

zdrAvíme váS ze StudeNt AgeNcy,

jsme moc rádi, že jste si otevřeli katalog 
s našimi jazykovými pobyty. Ať už vybíráte pobyt 
pro sebe, své děti, přátele nebo snad rodiče, jste 
tu na správné adrese. Ve STUDENT AGENCY 
najdete pobyty pro ty, kdo chtějí zlepšit svoje 
jazykové schopnosti kvůli vysněné práci, radosti 
z cestování nebo třeba známému pořekadlu 
„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“.

S námi máte možnost spojit svoji dovolenou 
s jazykovým kurzem nebo se vydat na 
intenzivní kurz pro profesionály. Studia jazyků 
v zahraničí se nemusí bát ani ten, kdo ze 
školních lavic vyšel už před lety, v nabídce totiž 
máme kurzy pro každou věkovou kategorii 
a navíc v atraktivních lokalitách, jako je Velká 
británie, USA nebo Malta. To je však pouze 
začátek, kromě angličtiny se s námi můžete 
vydat studovat třeba španělštinu, němčinu, 
francouzštinu, ale i čínštinu nebo japonštinu. 

Pro tento rok jsme si připravili hned několik 
novinek. Poprvé nabízíme kurzy na německých 
školách ve Freiburgu a Düsseldorfu, 
v portugalském lisabonu a v americké Santa 
Monice. Věříme, že v naši nabídce si vyberete 
i vy. Až si katalog prolistujete, rádi vám 
pomůžeme s volbou ideálního pobytu. Přijďte za 
námi na pobočku STUDENT AGENCY nebo nás 
kontaktujte přes formulář  
na www.jazykovepobyty.cz.

Radim Jančura
a tým koordinátorů

jazykových pobytů 

ÚvOd
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www.jazykovepobyty.cz

Studuj a pracuj v AuStrálii 
nebo na Novém ZélANdu!

 @jazykovepobyty

 @StudentAgencyJazykovePobyty



zatočte s rutinou
Rozvíjejte se a vybočte ze stereotypu! Práce, škola, koníčky, 
povinnosti, únava…To jsou často věci, které nám brání učit se 
nové věci. Změňte to! Vycestujte na jazykový pobyt do zahraničí 
a s nudnou rutinou bude konec!

kurzy zakončené zkouškou
Potřebujete celosvětově uznávaný certifikát o zkoušce z jazyka pro práci či budoucí studium v zahraničí? 
Vydejte se na jednu z našich partnerských škol, které nabízejí zkouškové kurzy a umožňují zkoušku 
absolvovat přímo ve škole. Nemusíte kvůli ní zbytečně dojíždět, buďte v prostředí, kde se daná řeč používá 
a zlepšujte se každým dnem, možná i hodinou. 

Oprašte své vědomosti
I krátkodobý jazykový pobyt vám 
pomůže zlepšit vaši komunikaci. 
Sami uvidíte, že již během pár dnů 
budete mnohem více schopni se 
v cizím jazyce vyjádřit, formulovat 
své myšlenky, pocity a potřeby.

interaktivní výuka
Neradi vzpomínáte na 
dlouhé sezení v lavicích 
a opisování z tabule? To 
v našich školách nezažijete. 
budete se učit interaktivně, 
s využitím moderních 
pomůcek při výuce.

certifikát
Na konci každého 
kurzu obdržíte certifikát 
o absolvování kurzu, který 
se vám v budoucnu může 
hodit jako potvrzení vašich 
jazykových vědomostí 
a zkušeností.

zkušení lektoři
V jazykových školách 
na vás čekají skvělí 
lektoři–rodilí mluvčí, 
kteří mají nejen 
potřebné zkoušky, 
ale také spoustu 
zkušeností k učení 
cizinců - od úplných 
začátečníků po 
pokročilé.

poznávejte nová místa
Výhodou kurzu není jen zlepšení 
jazykové vybavenosti a získání 
sebevědomí při komunikaci 
v cizím jazyce. Poznáte také 
novou zem, město a kulturu.

 
Seznamte se s životem místních
Ubytujte se v hostitelské rodině, 
která s vámi bude komunikovat 
v daném jazyce, a poznejte zvyky 
jiných zemí. Zažijete, jak funguje 
běžný den Američana, brita, 
Španěla, Rakušana...Ochutnáte 
jejich typickou snídani či večeři, 
poznáte, jak pracují, jak tráví svůj 
volný čas, jaký je jejich životní 
styl a zda se liší od toho našeho 
či je mu právě podobný. 
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prOč vyceStOvAt NA jAzykOvý pOByt dO zAHrANičí? prOč právě my?

víza
V případě studia v zemích 
s vízovou povinností, jako 
jsou například USA, Kanada, 
Austrálie, Nový Zéland, Čína, 
vám pomůžeme s vyřízením 
turistických víz a dodáme veškeré 
potřebné podklady pro získání 
studijních víz.

pojištění Allianz
Všem klientům poskytujeme 
komplexní cestovní pojištění 
a také pojištění stornova-
cích poplatků od pojišťovny 
Allianz. V případě dlouho-
dobých pobytů nabízíme po-
jištění storna pobytu včetně 
nevyužité dovolené.

doprava 
V rámci našeho servisu pomáhá-
me se zajištěním letecké či au-
tobusové dopravy. Ve spolupráci 
s jazykovými školami je možné 
zajistit privátní transfer přímo na 
místo ubytování. Ve Velké británii 
či Irsku vám doporučíme a zařídí-
me vhodné spoje meziměstských 
autobusových linek. 

ubytování 
Výběr správného ubytování může 
mít zásadní vliv na celkový dojem 
z pobytu. Každý typ ubytování má 
svá pro a proti. Jazykové školy 
nabízejí různé typy ubytování, např. 
v hostitelských rodinách, školních 
rezidencích či apartmánech, 
studijních domech či hotelech. 

NABízíme 
vám

Široké 
portfolio 

škol 

zvýhodněné 
ceny

komplexní 
servis

Nonstop 
helplinku

pobočky 
v čr i Sr

26leté 
zkušenosti 

na trhu
prodejce se

zkušenostmi

výběr kurzu na míru 
Naši koordinátoři vám na základě vašich požadavků 
a potřeb doporučí vhodný program a jazykovou školu 
tak, abyste z pobytu vytěžili co nejvíce. Mezi nejčastěji 
navštěvované kurzy patří obecné kurzy různé intenzity, 
obchodní či zkouškové kurzy. Těm, kteří by se rádi zlepšovali 
v práci a svém oboru, můžeme zařídit specializované kurzy 
se zaměřením na marketing, management, lékařství či 
metodické kurzy pro učitele apod.

kurzy pro rodiče s dětmi 
Vybrané školy ve Velké británii, Irsku, USA či na Kypru 
a Maltě nabízejí možnost jazykových kurzů pro dospělé i děti 
a mládež. Více informací o kurzech naleznete v katalogu 
Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a mládež.
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jAk pOByt vyřídit?

rOzHOdNutí vzdělávAt Se v zAHrANičí
Vaše cesta na kurz začíná právě u vás. Toužíte po zlepšení svých jazykových znalostí? Kontaktujte nás 
na čísle 542 42 42 42 (ČR)/ 0800 121 121 (SR) či e-mailem na studium@studentagency.cz rádi vás 
seznámíme s naší nabídkou. Pokud byste se rádi podívali na vše sami v klidu domova, můžete navštívit
naše webové stránky www.jazykovepobyty.cz nebo www.studentagency.sk. K dispozici jsme vám i na 
pobočkách v ČR a na Slovensku.
 
výBěr vHOdNé deStiNAce
Rozhodli jste se, že chcete zažít kurz v zahraničí nebo stále přemýšlíte, protože nevíte, kterou destinaci zvolit? 
Je vhodné vybírat zemi, kde používají jako úřední jazyk ten, ve kterém se chcete zlepšovat.

Angličtina Velká británie, Irsko, Malta, Kypr, USA, Kanada, JAR, Thajsko, barbados, Singapur,  
Nový Zéland, Austrálie

Španělština, Portugalština Španělsko, Tenerife, Kuba, Mexiko, Guatemala, Peru, Dominikánská republika, Portugalsko

Němčina Německo, Rakousko

Francouzština Francie, Martinik, Kanada (Québec)

Ruština lotyšsko, Rusko

Italština, arabština, čínština, japonština Itálie, Maroko, Čína, Japonsko

kONzultAce A výBěr 
SprávNé ŠkOly A kurzu
Výběr vhodné školy a kurzu 
záleží na vašich jazykových 
znalostech, časových 
a finančních možnostech. 
Snažíme se vyjít vstříc vašim 
individuálním požadavkům 
- s tím nám pomáhají naše 
školy, které mají akreditaci od 
organizace british Counsil, 
pyšní se mezinárodním 
oceněním StarAwards či patří 
do skupiny Quality English. 
Díky těmto oceněním můžeme 
zajistit kvalitní výuku ať už 
obecného kurzu či zaměřeného 
na konkrétní problematiku. 
Ke studiu můžeme zajistit 
ubytování a další doplňkové 
služby (např. transfer, víza, 
pojištění).

ceNOvá NABídkA
Jakmile vyberete vhodnou 
destinaci, školu, typ kurzu 
a ubytování, můžeme vám 
vytvořit nezávaznou cenovou 
nabídku. Při osobní konzultaci 
vám ji prodejce vytiskne či 
na požádání zašle na vaši 
e-mailovou adresu.  
V cenové nabídce najdete školu 
a kurz dle vašeho výběru, typ 
ubytování, orientační cenu 
dopravy a dále ceny možných 

doplňkových služeb (pojištění, 
transfer, víza). Ceny v nabídce 
jsou přepočítávány vždy dle 
aktuálního měnového kurzu 
v den jejího vystavení.
K nabídce zaslané e-mailem 
najdete připojený on-line 
dotazník, který v případně zájmu 
vyplníte a odešlete zpět. Při 
osobní nebo telefonické schůzce 
vám s vyplněním pomůžeme.

zálOHOvá FAkturA A pOdpiS 
SmlOuvy
po přijetí vyplněného a zasla-
ného osobního dotazníku vám 
vystavíme zálohovou fakturu 
a smlouvu. cena na faktuře 
se může lišit od ceny uvedené 
v nabídce, kvůli jinému aktuál-
nímu měnovému kurzu. Fakturu 
můžete uhradit v hotovosti či 
kartou na našich pobočkách 
nebo převodem na jeden z účtů 
uvedených na faktuře. 
je-li plátcem firma, konzultujte 
s daňovým poradcem možnost 
započítat kurz do nákladů na 
vzdělání.

rezervAce pOBytu 
A pOtvrzeNí  
O přijetí dO kurzu
po podepsání smlouvy a uhra-
zení zálohy ve výši 25 %  
zasíláme požadavek na rezer-

vaci pobytu do vámi vybrané 
školy a čekáme na zpětné 
potvrzení. Protože každý pobyt 
je individuální není možné, aby-
chom místa rezervovali předem. 
Proto může v hlavní sezoně dojít 
k situaci, kdy se kurz či ubyto-
vání v dané škole naplní a škola 
již nebude schopna rezervaci 
potvrdit. V takovém případě vám 
nabídneme náhradní varianty. 
Pokud vám ani jedna nebude 
vyhovovat, můžete odstoupit od 
smlouvy a záloha, kterou jste již 
uhradili, vám bude vrácena.

iNFOrmAčNí BAlíček
Každému studentovi před 
odjezdem zasíláme informační 
balíček e-mailem. v balíčku 
naleznete důležité informace 
k objednanému pobytu 
a telefonní kontakty pro případ 
nouze, ke kterým patří i naše 
NONSTOP HElPlINKA, která 
funguje 24/7. Podmínkou 
předání balíčku je kompletní 
úhrada pobytu. 



pro koho je kurz vhodný?
Jazykové pobyty jsou vhodné pro 
kohokoliv, kdo si chce v daném 
jazyce zlepšit znalosti - ať už pro 
osobní či pracovní rozvoj.

můžu jet na kurz pro dospělé, 
i když mi není 18 let?
Ano, některé školy akceptují 
dospělé studenty již od 16 let. 
V případech, kdy student 
není plnoletý, si škola může 
vyžádat dodatečné dokumenty, 
podepsané zákonnými zástupci.

jak dlouhý kurz bych 
měl/a zvolit?
Minimální délka kurzu je 
jeden týden. Pro osvěžení 
a rozmluvení se doporučujeme 
délku kurzu minimálně dva 
týdny. Těm, kdo chtějí posouvat 
své znalosti o stupeň výše, 
doporučujeme strávit na kurzu 
delší dobu, alespoň dva měsíce. 
Nicméně časově vytíženým 
klientům zajistíme i kratší pobyt 
a doporučíme vyšší intenzitu, 
aby pobyt v zahraničí byl co 
nejefektivnější.

můžu jet i jako začátečník?
Ano, můžete. Kurzy pro naprosté 
začátečníky sice nenabízejí 
všechny školy v našem portfoliu, 

ale i tak je z čeho vybírat. 
V případě, že škola tento typ 
kurzu organizuje, může mít 
předem pevně stanovené 
termíny nástupu na kurz.

kdy kurz začíná?
Obecné kurzy začínají téměř 
každé pondělí; výjimkou jsou 
státní svátky a kurzy zaměřené 
na specializovaná témata 
(inženýrství, lékařství, marketing 
apod.), zkouškové kurzy a kurzy 
s garancí minimálního věku 
studentů ve skupině. Nástup do 
ubytování bývá v sobotu či neděli 
před začátkem kurzu.

jak funguje rezervace kurzu 
a potvrzení?
Jakmile podepíšete smlouvu 
a uhradíte zálohu ve výši 25 %, 
zasíláme vaši objednávku do 
konkrétní školy a čekáme na 
zpětné potvrzení, které přichází 
během několika následujících 
pracovních dnů vám do e-mailu. 
V hlavní sezoně, zpravidla to 
jsou jarní a letní měsíce, může 
dojít k situaci, kdy se kurz či 
ubytování v dané škole naplní 
v průběhu vyřizování a škola 
již nebude schopna rezervaci 
potvrdit. V takovém případě vám 
nabídneme náhradní termín, 

jiný typ ubytování v dané škole 
nebo obdobný typ pobytu na 
jiné škole. Pokud vám ani jedno 
z náhradních řešení nebude 
vyhovovat, můžete odstoupit 
od smlouvy a my vám vrátíme 
veškeré zálohy.

jak probíhá první den školy?
Informace o tom, v kolik hodin se 
máte dostavit první den do školy, 
dostáváte v informačním balíčku. 
V závislosti na vaší jazykové 
pokročilosti jste zařazen/a do 
skupiny, kde jsou studenti se 
stejnými či podobnými znalostmi. 
Jazykovou pokročilost škola 
zjišťuje formou písemného testu, 
(některé školy testy zasílají on-
line předem), může následovat 
ústní i poslechová část. Čas 
strávený testováním je zahrnut 
do celkového objemu vyučovacích 
hodin. Samotná výuka může být 
zahájena odpoledne nebo až 
následující den.

kolik času trávím ve škole?
Čas strávený ve škole záleží 
na intenzitě kurzu. Standardní 
intenzita je 20 lekcí za týden, 
jedna lekce má 45–60 minut, 
to znamená, že ve škole strávíte 
4–5 hodin denně od pondělí 
do pátku. Mezi jednotlivými 
lekcemi jsou přestávky a výuka 
může probíhat jak dopoledne, 
tak odpoledne.

co můžu dělat ve volném čase?
Každá škola připravuje 
pro své studenty bohatý 
doprovodný program, který 
je vyvěšen na nástěnkách ve 
škole. V programu najdete 
nabídku aktivit na každý den, 
čas začátku a případnou 
cenu, jedná-li se o exkurzi 
se zpoplatněným vstupem.
Doporučujeme se těchto 
akcí zúčastnit, protože tím 
můžete navázat na výuku ve 
třídě, procvičit si právě nabyté 
znalosti, poznat ostatní studenty 
a získat nová přátelství. Zároveň 
budete poznávat a objevovat 
krásy města a dané země.  

musím si kupovat ubytování?
Doporučujeme si zařídit ubytování 
před nástupem na kurz. 
Ubytování vám můžeme zajistit 
ve spolupráci se školou nebo 
s kolegy z letenkového oddělení.

jaké ubytování školy nabízí?
Školy nabízejí různé typy 
ubytování, od hostitelských 
rodin přes školní rezidence až 
po studentské domy, apartmány 
či hotely. Hostitelské rodiny 
převážně poskytují ubytování 
s polopenzí, ve studentských 
domech, apartmánech či školních 
rezidencích, kde je ve většině 
případů potřeba si vařit.

jak funguje ubytování 
v hostitelské rodině?
Hostitelské rodiny hledá přímo 
škola, která provádí také 
i pravidelné kontroly a rodiny 
navštěvuje. Hostit vás mohou 
manželské páry s dětmi, bezdětné 
nebo starší páry i lidé žijící sami. 
Země, v nichž pobyty zajišťujeme, 
jsou multikulturní společnosti, 
ve kterých žijí rodiny s různým 
etnickým původem. 
Myslete prosím na to, že 
i přestože cestujete po Evropě, 
může být kultura společnosti 
odlišná, například pokud jde 
o denní rytmus nebo stravovací 
návyky. 

mám speciální požadavky na 
mělo by být genderově vyvážené:
Ať už máte celiakii, jste 
vegetarián, vegan či máte 
alergii na laktózu, můžete volit 
ubytování v hostitelské rodině. 
V případě speciálních požadavků 
ohledně stravy informujte svého 
prodejce. Speciální strava 
bývá v hostitelských rodinách 
za poplatek. Další variantou 
může být ubytování, kde si 
stravu připravujete sami. Větší 
část těchto typů ubytování má 
společnou kuchyň.

zajistíte mi dopravu a kdy?
Ano, rádi vám pomůžeme 
zajistit vhodný letecký spoj 

ve spolupráci s letenkovým 
oddělením STUDENT AGENCY 
nebo autobusový či vlakový 
spoj se společností REGIOJET. 
Dopravu je možné začít 
vyřizovat, jakmile dostanete 
potvrzení o přijetí do kurzu.  

můžu si dopravu zajistit sám?
Ano, pokud chcete cestovat po 
vlastní ose, můžete. Jestliže 
máte zajištěné ubytování přes 
školu, nahlaste nám prosím 
plánovaný příjezd na místo  
ubytování, abychom mohli školu 
informovat.

jak se dostanu na místo 
ubytování?
Po příletu do destinace je 
možné využít služeb místních 
dopravců či taxislužby. V případě 
zájmu většina škol nabízí 
možnost privátního transferu za 
poplatek. Pokud zvolíte možnost 
privátního transferu, bude vás 
čekat na letišti řidič s vaším 
jménem či cedulkou školy.

jak funguje cestovní pojištění 
a pojištění na storno
Cestovní pojištění vám zařídíme 
u pojišťovny Allianz, která 
nabízí krytí léčebných výloh do 
neomezené výše a vysoké krytí 
úrazového pojištění. Pojištění na 
storno pobytu doporučujeme pro 
případ, že byste ze závažných 
zdravotních či rodinných důvodů 
nemohli vycestovat. Pojišťovna 
proplácí až 80 % storno 
poplatků.Pro dlouhodobé pobyty 
zvažte pojištění storna nevyužité 
části dovolené. Toto pojištění 
se vztahuje nejen na stornování 
pobytu před odjezdem, ale 
i v jeho průběhu. 

kdy dostanu informační balíček 
a co v něm bude?
E-mail s informačním balíčkem 
obdržíte nejpozději v týdnu před 
nástupem na kurz, nejdříve 
však po úhradě celkové částky 
za pobyt. V balíčku naleznete 
například: potvrzení o přijetí 
do kurzu, transferu a dopravě 

(v případě objednání), kdy a kam 
se dostavit první den, kartičku 
pojištěnce, kontakt na naši 
HElPlINKU, která funguje 24/7. 
Součástí infobalíčku je adresa 
ubytování. V letních měsících 
a při objednávkách na poslední 
chvíli můžete obdržet adresu pár 
dnů před nástupem na kurz.

kolik bych si měl/a vzít s sebou 
peněz?
Útrata v místě pobytu je velmi 
individuální a záleží čistě na 
vás. Výše kapesného se odvíjí 
od města, ve kterém budete 
studovat. Pokud volíte hlavní 
či větší město dané země, dá 
se předpokládat, že budete 
potřebovat vyšší kapesné. 
Orientační částky, které by 
měly pokrýt běžné základní 
náklady, jsou:

jsou ceny v katalogu závazné?
Ceny v tomto katalogu jsou 
pouze orientační a jsou 
kalkulovány v Kč v následujících 
kurzech zahraničních měn 
platných v době aktualizace 
tohoto katalogu:

1 
vhodný kurz

2
průběh výuky

3 
ubytování
 a strava

4 
doprava

5 
 pojištení

6 
informační 

balíček

7 
 kapesné

8 
ceny 

v katalogu

VAŠE 
NEJČASTěJŠÍ 

DOTAZY 
K JAZYKOVýM 

PObYTůM
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čAStO klAdeNé dOtAzy

Velká Británie 150–250 GbP/ týden

Irsko 100–200 EUR/ týden

Malta 150–200 EUR/ týden

USA 250–300 USD/ týden

Kanada 200–250 CAD/ týden

Španělsko, Itálie 100–200 EUR/ týden

Německo, 
Rakousko 150–200 EUR/ týden

Francie 150–200 EUR/ týden

Přepočtové kurzy zahraničních měn

GBP 29,00 Kč

EUR 26,00 Kč

USD 22,50 Kč

CAD 17,00 Kč



kurzy věk+ ec mAltA

Pro maximální splnění vašich požadavků 
doporučujeme speciální kategorii kurzů 
VěK+, které jsou na míru sestaveny pro 
určité věkové skupiny studentů. Jsou 
ideální pro motivované studenty, kteří 
z osobních nebo profesních důvodů chtějí 
studovat se studenty podobného věku.
Ať už se jedná o skupinu třicátníků, 
čtyřicátníku nebo padesátníků, teď už 
vám garantujeme zařazení do vaší věkové 
skupiny u několika škol.
Takové kurzy mívají často i další 
specifická zaměření např. na obchodní 
angličtinu nebo volnočasový program 
spojený s poznáním okolí.

Nejširší nabídka těchto kurzů je napříč 
Velkou británií, ale také například na 
Maltě, v USA, Německu či Španělsku.

Škola EC nabízí kurzy pro studenty od 
30 let hned v několika lokalitách. Malta 
je oblíbená pro možnou kombinaci 
s dovolenou. Studenti všech jazykových 
úrovní mohou vybírat hned ze dvou 
intenzit obecné angličtiny (20 nebo 30 
lekcí týdně) nebo mohou volit angličtinu 
se zaměřením na použití v pracovním 
prostředí. Obchodní angličtina se nabízí 
také v miniskupině, ale zde je nutná již 
vstupní pokročilá znalost jazyka.

Dále je v této škole možné navštěvovat 
kurzy 50+, které jsou taktéž 
v miniskupině a v kombinaci se 
zajímavým volnočasovým programem.
Ubytování je možné v hostitelské rodině 
nebo v apartmánech určených pro 
studenty.

EC v londýně má pro studenty od 30 
let obecnou angličtinu v intenzitách 
20 nebo 30 lekcí týdně a kurzy jsou 
určeny všem jazykovým kategoriím. 
Dále mohou studenti volit angličtinu 
se zaměřením na použití v pracovním 
prostředí nebo tzv. program „English in 
the City“, což je kombinace výuky jazyka 
a aktivit v londýně.

Pro studenty s pokročilou angličtinou 
jsou k dispozici také kurzy čistě obchodní 
angličtiny. Všechny kurzy je možné 
kombinovat i s privátními lekcemi.

Co se týká ubytování, v nabídce je 
hostitelská rodiny typu „standard“ nebo 
„comfort“ a také několik typů rezidencí.

NAŠe dOpOručeNí

•  pro motivované studenty

• oddělené prostory od mladších studentů

•  výběr z pracovní/odborné angličtiny

NAŠe dOpOručeNí

•  vhodné i pro začátečníky

•  obchodní angličtina v miniskupině

•  spojení pobytu s dovolenou

NAŠe dOpOručeNí 

•  program English in the City

•  ubytování ve variantě „comfort“

•  obecná angličtina i pro začátečníky

ANgliemAltA

ec lONdýN
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Škola nabízí kurzy věk+ ve dvou varian-
tách: 25+ a 50+. Kurz 25+ je určen pro 
studenty se zájmem o výuku angličtiny pro 
každodenní použití a také pro uplatnění 
v pracovním prostředí. Kurz nabízí intenzitu 
30 lekcí týdně a je určen studentům všech 
jazykových pokročilostí kromě úplných za-
čátečníků. Velkou výhodou tohoto kurzu je 
maximálně 6 studentů ve třídě. Studentům 
jsou také k dispozici různé kombinace ke 
kurzu: marketing, HR nebo tourism man-
agement, finance či teacher training. Kurz 
50+ je přímo prezentován jako jazykové 
prázdniny. Kurz má nástupní termíny a trvá 
2 týdny. Intenzita je 20 lekcí týdně a výuku 
kombinuje se společenskými aktivitami. 
Maximální velikost skupiny je 10 studentů 
a je určen všem jazykovým pokročilostem 
kromě úplných začátečníků.

Nově i škola Kaplan začala nabízet 
populární kurzy věk+. Konkrétně 
přichází s nabídkou kurzů pro studenty 
od 30 let. Vybírat lze z obecné angličtiny 
v intenzitách 20, 27 a 35 lekcí týdně.

Obecnou angličtinu lze také kombinovat 
s obchodní angličtinou. Studentům 
30+ je určeno oddělené klidné zázemí 
a přizpůsoben volnočasový program. 
Škola s nástupními termíny nabízí také 
kurzy pro studenty 40+.

V rámci ubytování je možné volit 
hostitelskou rodinu nebo rezidenci 
v pěší vzdálenosti.

Škola lSI v přístavním městě 
Portsmouth disponuje odděleným 
patrem určeným pouze pro studenty 
kurzů 30+ a obchodní angličtiny. Prostory 
jsou nadstandardně vybaveny a poskytují 
klientům klid na studium jazyka.

Zájemci tedy mohou vybírat z kurzů 
obecné angličtiny, obchodní angličtiny 
nebo kombinace s miniskupinou či 
privátními lekcemi. Jako zajímavost 
škola nabízí kombinaci s golfem.
Studentům jsou také k dispozici 
nadstandardní hostitelské rodiny 
a speciální volnočasový program.

NAŠe dOpOručeNí

•  kombinace s odbornými specializacemi

• kurz 50+ jako jazykové prázdniny

•  kurzy v miniskupinách

NAŠe dOpOručeNí

• 30+ zaměřeno na pracovní prostředí

•  oddělené patro pouze pro studenty 30+

• extra lekce konverzace a trénink výslovnosti

ANglie

lSi 
pOrtSmOutH

NAŠe dOpOručeNí 

•  oddělené patro pouze pro studenty 30+

•  angličtina + golf

•  kurzy v miniskupinách

ANglie

Škola lSI v přístavním městě 
Portsmouth disponuje odděleným 
patrem určeným pouze pro studenty 
kurzů 30+ a obchodní angličtiny. Prostory 
jsou nadstandardně vybaveny a poskytují 
klientům klid na studium jazyka.

Zájemci tedy mohou vybírat z kurzů 
obecné angličtiny, obchodní angličtiny 
nebo kombinace s miniskupinou či 
privátními lekcemi. Jako zajímavost 
škola nabízí kombinaci s golfem.

Studentům jsou také k dispozici 
nadstandardní hostitelské rodiny 
a speciální volnočasový program.

lSi 
pOrtSmOutH

Škola v NY se nachází uprostřed 
Manhattanu na známé ulici broadway. 
V nabídce pro studenty 30+ jsou kurzy 
obecné angličtiny v intenzitách 20, 24 
nebo 30 lekcí týdně. Obecnou angličtinu 
je možné kombinovat s obchodní 
angličtinou nebo se zajímavým 
programem English in the City. 

Samozřejmostí je možnost privátních 
lekcí nebo například lekce tance. Škola 
také nabízí „Academic Extras“, což jsou 
extra lekce zaměřené na výslovnost 
a komunikaci.

Z nabídky ubytování je možné vybírat 
z hostitelské rodiny, rezidence v pěší 
vzdálenosti nebo apartmánu.

NAŠe dOpOručeNí 

•  studujte v centru New Yorku

•  lekce zaměřené na výslovnost a komunikaci

•  lekce tance

ec New yOrk

ANglie
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St. juliAN´S
European School of English

místo pobytu

Ostrov Malta je považován za skutečný 

šperk uprostřed Středozemního moře. Díky 

své poloze se pyšní nejen křišťálově čistými 

vodami a slunečným počasím. V minulosti 

šlo o významnou obchodní křižovatku. Na 

Maltě najdete známky pobytu předchozích 

civilizací - od megalitické přes Féničany až 

po brity.

jazyková škola

Jazyková škola ESE funguje už 20 let 

a díky bohatým zkušenostem je schopná 

zajistit kvalitní výuku rodilými mluvčími 

všem typům studentů. budova poskytuje 

moderní, příjemné zázemí, učebny jsou 

prosvětlené a s multimediálním vybavením. 

ubytování 

ESE má k dispozici širokou 

škálu různých typů ubytování - 

od hostitelské rodiny s polopenzí, 

přes moderní školní rezidenci, 

čtyři různé úrovně apartmánů vždy 

s plně vybavenou kuchyňkou, až po 

čtyřhvězdičkové hotely Salini Resort 

s možností výhledu na moře nebo 

The George Urban boutique Hostel, 

oba s bazénem.

NAŠe dOpOručeNí

•  studium angličtiny v anglicky mluvící zemi

•  speciální pobyty pro rodiče s dětmi

•  kurzy potápění/surfingu

OHlASy
Hostitelská rodina byla znamenitá, velmi vřelý 
přístup, komunikace, jídlo, prostě úžasné. Ve škole 
jsme dostali učitelku, která byla taktéž úžasná 
a dokázala hodně naučit. 

Aleš, 3 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 31 275 Kč

Pobyt jsem si užila, našla spoustu přátel.  
Škola ESE má vysokou úroveň výuky, ale zároveň 
moderní a přátelský přístup. Oceňuji škálu 
volnočasových aktivit.

Radka, 1 týden, standardní kurz 20,
hostitelská rodina, 13 247 Kč

min. 18 let

max. 12 studentů

20/30 lekcí týdně  
(à 45 min.)

obchodní angličtina

začátečník

zkouškové kurzy
PET/FCE/CAE/CPE/IElTS/
TOEFl ib/TOEIC

kurzy 30+ 

Nepřehlédněte 

ESE je jedničkou v oboru nejen 

pro kvalitu výuky, ale také díky 

volnočasovému programu, který 

všem studentům nabízí. Oblíbeným 

kurzem je balíček pro studenty 

50+, zahrnující výuku i speciálně 

organizované aktivity v rámci této 

věkové kategorie. U všech kurzů 

můžete volit mezi privátními 

lekcemi, skupinovou výukou anebo 

výukou v miniskupině, čítající max. 

6 studentů. U pobytů pro rodiny je 

pro děti zajištěn bohatý program.
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gHAjNSielem
IElS Gozo 

místo pobytu
Gozo je druhý největší ostrov státu Malta, 
ovšem i tak se jedná spíše o ostrůvek 
plný rustikálních farem, místo zcela 
mimo hlavní turistický ruch, které si 
žije svým klidným tempem. U města 
Ghajnsielem stojí přístav Mgarr, z něhož 
jezdí denně trajekt na Maltu i zpět.

jazyková škola
Škola IElS sídlí v centru městečka 
Ghajnsielem, jen 10 minut chůze na 
trajekt. Je vhodnou volbou pro ty, kdo 
preferují moderní, ale menší školu 
s rodinnou atmosférou a přátelským 
přístupem. V okolí najdete všechny 
potřebné služby a řadu možností 
k výletům.

Nepřehlédněte
Škola studentům zajistí dopravu 
z letiště včetně jízdenky na trajekt na 
jakékoliv nabízené místo ubytování. 
U ubytování v hostitelské rodině je 
možné zajistit nadstandardní rodinu, 
která poskytuje zdarma Wi-Fi připojení 
a vlastní koupelnu. Na místě na vás 
čeká řada fakultativních aktivit. 

Členství v posilovně za studentskou cenu

Potápění,
plachtění

Motokáry

Horolezectví

Třídenní výlet na Sicílii

Jízda na koni

NAŠe dOpOručeNí

•  nízký počet CZ a SK studentů

•  kurzy už od 1 týdne i pro začátečníky

•  kurzy obchodní angličtiny 

v miniskupině

Orientační ceny CZK  EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny  od 10 460 od 410

Pobyt 2 týdny  od 22 590 od 886

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu na Gozo • návaznou dopravu na místo pobytu • náklady 
na MHD • fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování ve školní rezidenci s vlastní stravou • závěrečný 
certifikát• informační balíček 

min. 18 let

max. 10 studentů

obchodní angličtina

20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

hostitelská rodina/rezidence/hotel 

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 11 220 od 440

Pobyt 2 týdny od 22 400 od 850

Pobyt 50+, 2 týdny od 64 400 od 2 500

Pobyt pro rodinu (rodiče + dítě), 2 týdny od 41 300 od 1 600

ceNA pOBytu 
NezAHrNuje
• dopravu na Maltu
• náklady na MHD
• fakultativní aktivity
• kapesné, pojištění.

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek • exkurzi do Valletty • ubytování v apartmánu, 
ve dvoulůžkovém pokoji • transfer z/na letiště • závěrečný certifikát • informační balíček 

ceNA pOBytu 50+ zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek • program pro volný čas • ubytování v hotelu Salini 
Resort v jednolůžkovém pokoji se snídaní • transfer z/na letiště • závěrečný certifikát • informační balíček 

ceNA pOBytu prO rOdiNu zAHrNuje
• kurzovné pro jedno dítě • studijní materiály • registrační poplatek • program pro volný čas • ubytování 
v hotelu Salini Resort v třílůžkovém pokoji • rodiče s polopenzí • dítě s plnou penzí • transfer z/na letiště 
• závěrečný certifikát • informační balíček

Ukázka fakultativního prOgrAmu

Stálá nabídka Aktivit

pondělí
Provedení nových studentů po 
čtvrti Paceville + uvítací párty

Úterý
Prohlídka hlavního města Valletta 
s průvodcem + brazilská noc

Středa
Exkurze do neolitických 
chrámů s průvodcem

čtvrtek
Prohlídka historického 
města Mdina

pátek
Návštěva lokálních podniků 
s otevřeným barem 

Sobota
Celodenní výlet na přilehlý 
ostrov Gozo
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St. juliAN´S
Executive Training Institute 

Orientační ceny CZK  EUR

Kurz obchodní angličtiny 15 lekcí, 2 týdny od 26 600 od 1 025

Pobyt 2 týdny od 41 000 od 1 580 

místo pobytu

Malta, malý ostrovní stát, bývalá britská 

kolonie, je ideálním místem pro studium 

angličtiny. Ta je tu jedním z oficiálních 

jazyků. Místní středomořské počasí a pestrá 

historie vás ujistí o skutečné exotičnosti 

místa,  jehož oblíbenost stále narůstá. 

jazyková škola

ETI neboli Executive training institute 

je jazyková škola, jejímiž atributy jsou 

špičková kvalita výuky a profesionální 

přístup. Zaměřuje se především na 

zdokonalování angličtiny pro pracovní účely, 

ať už jazyk učíte, pracujete v zahraniční 

firmě nebo ho potřebujete ke každodenní 

komunikaci.

Nepřehlédněte

ETI umožňuje svým studentům 

zcela přizpůsobit výuku 

i náročným osobním potřebám 

a požadavkům – můžete 

kombinovat kurzy obecné, 

odborné, učitelské či konverzační 

a nastavit si intenzitu výuky podle 

svých přání.

Pro náročné klienty je vždy 

možné u všech typů ubytování 

zajistit jednolůžkový pokoj 

s vlastní koupelnou.

Všem studentům je navíc 

k dispozici zdarma doprava 

z letiště na místo ubytování i zpět.

NAŠe dOpOručeNí

•  možnost ubytování přímo v budově školy

•  kurzy pro věkovou skupinu 30+

•  učitelské kurzy různého zaměření

OHlAS
ETI je velmi profesionální instituce, kurz 
jednoznačně splnil moje očekávání i požadavky, 
které jsem měl. Pobyt byl velmi příjemným 
zpestřením a zkušeností v mém životě.

Jan, 2 týdny, kurz komunikačních dovedností 25, 
hostitelská rodina, 48 320 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu na Maltu  
• náklady na MHD  
• fakultativní aktivity  
• kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurz obchodní angličtiny • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • transfer z/na letiště 
• závěrečný certifikát • informační balíček 

min. 24 let

max. 16 studentů

15/20/22,5/25/30 (à 60 min.)

min. 1 týden

obchodní angličtina

kurzy pro profesionály

hostitelská rodina/ 
rezidence/apartmán/hotel

1918 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

mAltA



limASSOl
English in Cyprus 

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 300 od 515

Pobyt 2 týdny od 22 800 od 880

místo pobytu

limassol je nejdůležitější přístavní město 

na Kypru – středomořském ostrově 

s nádhernými písčitými plážemi a až 

320 slunečnými dny v roce. Ve městě si 

přijde na své každý – ať už jste milovník 

rušných ulic, barů a plavek nebo raději 

meditujete mezi starobylými stavbami.

jazyková škola

EIC je největší mezinárodní jazyková škola 

na ostrově. Zaujme nejen moderním 

vybavením, vysoce kvalifikovanými lektory, 

knihovnou, kavárnou či pestrou nabídkou 

sociálního programu, ale i svojí polohou – 

leží jen 20 minut od pláže a historického 

centra města.

Nepřehlédněte

Škola nabízí ubytování jen 

3 minuty od slunečné písečné 

pláže – v apartmánu s bazénem 

a výhledem na moře. Velkou 

výhodou je denní možnost 

dopravy do školy zdarma ze všech 

nabízených typů ubytování kromě 

hostitelské rodiny.

Vaši pozornost si jistě zaslouží 

i tzv. modulární kurzy – jde 

o kombinaci standardního 

kurzu a pěti privátních lekcí 

týdně zaměřených podle vaší 

preference, např. na obchodní 

angličtinu.

NAŠe dOpOručeNí

•  dovolená u moře i studium v jednom

•  dopolední výuka

•  studijní balíčky pro rodiče s dětmi od 5 let

OHlAS
S ubytováním, školou a vlastně s celým pobytem 
jsem byla velice spokojená. byl to pro mě skvělý 
zážitek, na který nezapomenu.

Karolína, 1 týden, standardní kurz 20,  
hostitelská rodina, 16 703 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu na Kypr • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • studijní 
materiály • fakultativní aktivity • kapesné 
• pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
se snídaní • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 16 let

max. 15 studentů

20/25/30 lekcí týdně  
(à 45 min.)

min. 1 týden

začátečník

zkouškové kurzy
IElTS

hostitelská rodina
/rezidence/hostel

2120 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

kypr
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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.

velká BritáNie

velká 
BritáNie irSkO

Velká británie se stále pyšní statusem 
nejoblíbenější destinace, kam lidé míří 
za studiem angličtiny. Její výhodou 
je opravdu široký výběr škol a kurzů, 
snadná dostupnost z ČR a Slovenska 
a pestré portfolio nejrůznějších 
historických památek.

Mezi nejlákavější místa ke studiu 
patří multikulturní londýn, prestižní 
univerzitní Oxford a Cambridge nebo 
historický Edinburgh. Jazykové pobyty 
na jižním pobřeží jsou oblíbené zejména 
během letních měsíců a kouzlo pravé 
Anglie poznáte například v Chesteru, 
Cardiffu nebo broadstairsu.

Irsko jako země s velkou literární 
tradicí a má mnoho co nabídnout i ze 
své rozmanité historie a zelené přírody. 
V rámci svého pobytu získáte jedinečnou 
možnost poznat místní zvyky, milé 
obyvatele a procestovat různá  zákoutí 
této překrásné země. Irsko je nedoceněný 
klenot, který zatím ještě neobjevila 
spousta lidí. 

Zájemci o studium angličtiny si mohou 
vybírat z nabídky kvalitních jazykových škol 
ve čtyřech lokalitách. Můžete se nechat 
pohltit centrem pulzujícího Dublinu, 
odpočinout si v přímořském bray, zažít 
Galway plné rušného kulturního života 
nebo poznat historii Corku.

NAŠe dOpOručeNí

•  nejširší nabídka kurzů po celé Velké 

británii

•  kvalitní jazykové školy s dlouholetou tradicí

•  populární destinace pro studium angličtiny

NAŠe dOpOručeNí

•  rozmanitost nabízených škol a lokalit

•  kombinace studia na několika školách 

spojená s poznáním Irska

•  kvalitní jazykové školy za nízké ceny

irSkO

2322



pAigNtON
The Devon School of English 

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 11 900 od 460

Pobyt 2 týdny od 20 600 od 800

místo pobytu
Paignton je jedním ze tří měst tzv. 
Anglické riviéry s příjemným subtropickým 
klimatem. Studenty láká svými plážemi 
a okolní přírodou. Při studiu nesmíte 
opomenout navštívit národní park 
Dartmoor nebo hrad krále Artuše Tintagel.

jazyková škola
Tato rodinná škola ideálně spojuje 
osobní přístup a dlouholeté profesionální 
zkušenosti s výukou angličtiny. Umístění 
v klidné rezidenční části Paigntonu 
a přesto blízko moře i centra dovytváří 
ideální prostředí nezbytné pro efektivní 
studium. Menší město přináší výhody, 
jakými jsou docházková vzdálenost 
z místa ubytování do školy, nižší náklady 
a přátelské chování obyvatel britského 
maloměsta.

NAŠe dOpOručeNí

•  celoročně zvýhodněné ceny, bez registračního poplatku 

• docházková vzdálenost z většiny hostitelských rodin do školy

• možnost připlatit si obědy ve školní kantýně

OHlAS
Spojení jazykové výuky, seznámení se s lidmi z různých 
zemí, poznání života v anglické rodině, výlety do 
zajímavých míst. Jazykový kurz 50+ je ideální dovolená 
pro aktivní lidi. 

Jitka, 2 týdny, kurz 50+,
 nadstandardní hostitelská rodina, 33 400 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji  
s polopenzí • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Nadstandardní služby jsou 

v této škole samozřejmé, 

např. rodiny čekají studenta 

po příjezdu na místním 

nádraží. Jsou také nahrazeny 

státní svátky, takže nepřijdete 

o žádné lekce. V rámci 

vybraných kurzů 50+ se vydáte 

po stopách světoznámé 

rodačky Agathy Christie 

a jejích detektivních příběhů. 

Mezi poptávané kurzy patří 

vedle obecné angličtiny také 

přípravné kurzy na FCE, 

CAE nebo zajímavé kurzy 

kombinující studium s golfem, 

turistikou nebo uměním.

min. 16 let

max. 12 studentů

15/23 lekcí týdně (à 60 min.)

min. 1 týden

kurz 50+

obchodní angličtina

hostitelská rodina

2524 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží



BOurNemOutH
MlS International College 

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 15 000 od 580

Pobyt 2 týdny od 24 350 od 940

místo pobytu
bournemouth je oblíbené především jako 
rekreační oblast. Nachází se přímo na 
krásném a panenském Jurském pobřeží, 
které je přírodní památkou světového 
dědictví UNESCO. Díky místní univerzitě 
má město velmi kosmopolitní charakter 
a také zde najdete ideální podmínky pro 
mnoho sportů.

jazyková škola
MlS je větší rodinná škola, která se 
specializuje jak na obecnou angličtinu, 
tak i na manažerské programy, které lze 
kombinovat s privátními lekcemi s různým 
zaměřením. Odbornou angličtinu často 
vyučují lektoři, kteří dříve v dané oblasti 
pracovali nebo stále pracují.

NAŠe dOpOručeNí

•  pro naše klienty výhodnější ceny

•  kurzy Cambridge již od 2 týdnů s nástupem kdykoliv

•  specializované kurzy pro profesionály

OHlAS
Velice dobří učitelé jsou na této škole. V žádné hodině se nenudíte. 
Učitelé jsou vždy nápomocni, dovedou velice dobře poradit. A nemohu 
opomenout dámy na recepci, hned při prvním dni si pamatují jména 
studentů. Co bylo trošku problém, nemají své parkoviště pro studenty, 
takže je třeba využít placených parkovišť v okolí.

Michaela, 2 týdny, intenzivní kurz 30,
bez ubytování, 17 150 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Kurz obchodní 

angličtiny je určen 

studentům od 25 let. 

Ke kurzům obecné 

a obchodní angličtiny 

je možné připojit 

specializované kurzy 

se zaměřením na 

právo, finance, lékařství 

a turistický ruch. 

Hostitelskou rodinu lze 

zajistit s příplatkem 

i jako nadstandardní, 

tedy s vlastní 

koupelnou.

min. 16 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy 
FCE/CAE/IElTS

učitelské kurzy

hostitelská rodina

obchodní angličtina

20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

2726 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží



pOrtSmOutH
language Specialists International 

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 22 lekcí, 2 týdny od 18 000 od 700

Pobyt 2 týdny od 28 150 od 1100

místo pobytu

Portsmouth je město královské námořní 

základny, které nyní slouží i jako místo 

odpočinku mnoha slavných lodí. 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.

jazyková škola

lSI si získala vynikající jméno především 

díky vysokému standardu výuky 

a individualizovanému přístupu ke 

klientům, a to nejen při výuce. Škola sídlí 

v prostorné budově v centru města a nabízí 

svým studentům velmi komfortní prostředí 

pro studium.

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi ušetříte 80 GBP za registrační poplatek

•  angličtina + golf

•  rezidence v docházkové vzdálenosti

OHlAS
Nejvíce jsem ocenila přístup do oddělených prostor školy určených 
pouze pro studenty odborných kurzů a kurzů od 30 let, které jsou 
nadstandardně vybaveny. Celkově jsem byla s jazykovým pobytem 
moc spokojená.

Jana, 2 týdny, standardní kurz 15 pro studenty od 30 let, hostitelská 
rodina, 31 400 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Studenti školy mohou 

využívat členství 

v univerzitním klubu, 

se kterým škola 

spolupracuje. Díky 

tomu mají skvělou 

příležitost potkat místní 

studenty a získat 

zvýhodněné ceny 

mnoha volnočasových 

aktivit. Škola nabízí 

i kurzy pro profesionály 

a kurzy od 30 let, které 

probíhají v odděleném 

centru a umožňují tak 

maximální soustředění 

na studium.

min. 18 let

max. 12 studentů

zkouškové kurzy 
FCE/CAE/CPE/IElTS

kurzy 30+ 

kurzy pro profesionály

učitelské kurzy

hostitelská rodina/ 
rezidence

2928 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží



BrigHtON
The English language Centre

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 25 lekcí, 2 týdny od 17 500 od 675

Pobyt 2 týdny od 25 000 od 960

místo pobytu
brighton je živé kosmopolitní město 
vzdálené cca 50 minut vlakem od londýna. 
Je plné unikátních turistických atrakcí a po 
celý rok hostí mnoho speciálních akcí. Díky 
dvěma univerzitám je zde velká studentská 
komunita a bohatý studentský život. Je to 
skvělé místo, kde můžete strávit prázdniny 
nebo dovolenou u moře a naučit se anglicky.

jazyková škola
ElC brighton je prostorná škola kombinující 
moderní vybavení s jedinečným historickým 
interiérem. Přístup vyučujících je velmi 
profesionální. Je zároveň doplněn 
přátelskou, pečující atmosférou nezbytnou 
ke studiu. Škola se nachází na náměstí 
Palmeira Square, pět minut pěšky od pláže 
a cca 15 minut chůze od centra města. 

NAŠe dOpOručeNí

• s námi o 10 % nižší ceny kurzovného a bez registračního poplatku

•  letní standardní kurz s aktivitami pro studenty 16–22 let

•  široká nabídka učitelských kurzů

OHlAS
Nadchla mě škola i samotný brighton. během dvou týdnů 
jsem se přestala bát mluvit anglicky a snažila jsem se 
komunikovat v cizím jazyce i mimo školu. Kurz i ubytování 
se mi líbily, nemám co vytknout. V brightonu i okolí toho 
bylo hodně k vidění a když jsem odjížděla, měla jsem 
pocit, že dva týdny byly na poznání místa málo. 

Iveta, 2 týdny, intenzivní kurz 30, 
studentský dům, 32 136 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu  
na místo pobytu • náklady na MHD  
•  fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji se snídaní • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola je vhodná téměř pro 

kohokoliv. Konkrétní kurzy jsou 

zaměřeny na potřeby dané skupiny 

studentů. 

Zájemcům o obecnou angličtinu 

nebo přípravu na zkoušky se 

dostane kvalitní výuky. letní kurz 

s aktivitami v ceně probíhá v letním 

centru vyhovujícím potřebám 

mladších studentů – nechybí 

kantýna, zahrada a sportovní 

zázemí. Kurzy pro profesionály 

a kurzy obchodní angličtiny 

probíhají v oddělených prostorách. 

Studenti jsou zde velmi motivovaní 

a klidnější prostředí jim umožňuje 

se soustředit na výuku. 

min. 16 let

max. 12 studentů

25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 2 týdny

začátečník

hostitelská rodina/ 
rezidence/studentský dům

obchodní angličtina

3130 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží



BrigHtON
EC

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 14 700 od 565

Pobyt 2 týdny od 25 700 od 990

místo pobytu

brightonu se pro jeho kosmopolitní 

ráz a širokou škálu společenského 

a sportovního vyžití přezdívá „londýn 

u moře“. Mezi turisticky vyhledávané 

atrakce patří Royal Pavilion, podmořský 

svět nebo zábavní molo, které je typické 

pro mnohá anglická přímořská města.

jazyková škola

Školu upřednostní zájemci o studium, kteří 

preferují design. Prostory školní budovy 

jsou prosvětlené, učebny jsou vybavené 

nejnovější technikou a další zázemí školy 

je také perfektní. Škola sídlí v centru 

brightonu nedaleko oblíbeného mola 

a cca dvě minuty chůze od pláže.

OHlAS
Dcera byla se školou velice spokojena. Asi i proto měla 
100% účast na výuce. Co se týká ubytování v hostitelské 
rodině bylo též vše v pořádku. Hostitelka byla prý "skvělá". 
Nemůžeme příliš hodnotit aktivity školy, protože dcera byla 
spíše po své vlastní ose a aktivit nevyužívala. Avšak já musím 
říci, že nabídka EC brightonu třeba na víkendové aktivity 
mne velice zaujala a pokud by dcera jela příští rok je možné, 
že jich využije. Vzhledem k tomu, že dcera v AJ čte, sleduje 
TV a nemá s ní ve škole problém rozhodli jsme se, že ještě 
dopilujeme její mluvenou část. Z jejího i našeho pohledu 
tento pobyt určitě přispěl k tomu co jsme od něj očekávali. 
V příštím roce zvažujeme, že by dcera jela opět.

Gabriela, 2 týdny, standardní kurz 20,
hostitelská rodina, 28 100 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji se snídaní • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Pokud k výkonu svého 

povolání potřebujete zlepšit 

také komunikaci v angličtině, 

zvolte kombinaci obecné 

angličtiny s obchodními 

lekcemi nebo privátní lekce, 

kde se lektor bude věnovat 

jen vám. Pokročilejším 

studentům, kteří se chtějí 

dozvědět více o brightonu, 

se nabízí alternativa 

zdokonalit se v angličtině při 

procházkách městem v rámci 

kurzu English in the City. Část 

lekcí probíhá mimo budovu 

školy.

min. 16 let

max. 15 studentů

20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 1 týden

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/studentský dům/ 
studentská rezidence

obchodní angličtina

NAŠe dOpOručeNí

•  pro naše klienty sleva 20 % z oficiálních cen kurzovného a žádné poplatky 

•  kurz English in the City – poznejte město během výuky

•  široký výběr ubytování uspokojí i náročnější klienty

3332 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží



BrigHtON
british Study Centres 

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 700 od 530

Pobyt 2 týdny od 24 600 od 950

místo pobytu
brighton je známý svou kulturní 
rozmanitostí a různými festivaly. 
V minulosti se proslavil díky exoticky 
vyhlížejícímu bývalému letnímu sídlu 
královské rodiny – Royal Pavilionu. 
Přímořská část města nabízí možnosti 
sportovního vyžití a láká k relaxaci 
a večerní zábavě.

jazyková škola
Přátelská atmosféra a profesionální 
přístup učitelů pro vás budou příjemnou 
zkušeností. Škola využívá prostory dvou 
budov uzpůsobených k výuce cizího jazyka. 
Studentům je k dispozici také zahrada. 
Škola se nachází v rezidenční části zvané 
Hove, asi 20 minut od pláže.

NAŠe dOpOručeNí

•  naši klienti neplatí registrační poplatek 50 GBP

•  ranní nebo odpolední kurzy s nižší intenzitou za výhodnější ceny

•  široký výběr kurzů a různých typů ubytování

OHlAS
Škola naprosto splnila moje očekávání. Chtěla jsem se 
připravit na zkoušku FCE, a to se mi podařilo. Ačkoliv 
škola nepoužívá nejmodernější pomůcky, vynahradil 
mi to přístup učitelů. Všichni byli moc milí. I ostatní 
zaměstnanci skoro každého studenta znali jménem a byli 
ochotní se vším poradit. I ubytování v rodině bylo skvělé. 
 
 Tereza, 4 týdny, přípravný zkouškový kurz 25,  

hostitelská rodina, 52 800 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytovací poplatek 
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola nabízí kurzy obecné 

angličtiny různých intenzit. 

V letních měsících zájem 

o školu zvyšují cenově 

zvýhodněné odpolední 

kurzy. Velké oblibě se těší 

krátkodobé kurzy s přípravou 

na FCE/CAE, na které lze 

nastoupit i v průběhu celého 

roku. Obecné kurzy lze doplnit 

o obchodní lekce a zlepšit 

se tak v konkrétní oblasti. 

Také nabídka ubytování je 

velmi pestrá a studentské 

domy bývají i v docházkové 

vzdálenosti od školy.

min. 16 let

max. 14 studentů

15/20/25/30 lekcí týdně  
(à 50 min.)

min. 1 týden

hostitelská rodina/ 
studentský dům/letní rezidence

obchodní angličtina

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

3534 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží 



eAStBOurNe
The English language Centre

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 25 lekcí, 2 týdny od 14 800 od 570

Pobyt 2 týdny od 21 500 od 830

místo pobytu

Eastbourne je považováno za nejslunnější 

město v británii. Je proslulé svým 

umístěním mezi zelenými kopci South 

Downs a bílými útesy Seven Sisters. Toto 

přímořské letovisko kombinuje historické 

a moderní prostředí a nabízí různé 

možnosti volnočasových aktivit.

jazyková škola

Škola disponuje skvělým vybavením 

a zázemím pro kvalitní výuku angličtiny. 

lekce probíhají pod vedením zkušených 

lektorů, kteří kladou důraz na individuální 

potřeby studenta. Škola využívá dvě budovy 

oddělené ulicí a zahradou přímo v centru 

města.

NAŠe dOpOručeNí

•  celoročně nižší ceny kurzovného a bez registračního poplatku

•  výuka probíhá i během státních svátků

•  letní standardní kurz s aktivitami v ceně

OHlAS
Ve škole se mi líbilo, pěkné a čisté prostředí, materiální 
vybavení, přátelské a milé chováni celého personálu školy 
a profesionální lektoři. Studenti z různých zemí – milí 
a přátelští. Chtěla jsem Anglii, zlepšit nejen angličtinu, ale 
i poznat jejich životní styl, vidět památky a jiná zajímavá 
místa apod. byla jsem v Anglii poprvé a moc se mi tam 
líbilo. bydlela jsem v rodině. Oba manželé byli v důchodu 
a ubytovávají zahraniční studenty už téměř 20 let. byli 
velice milí a nápomocní, hodně jsem se naučila i od nich. 
Úroveň ubytování a jejich péče byla nadstandardní. 

Štěpánka, 2 týdny, intenzivní kurz 30, 
hostitelská rodina, 23 900 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji se snídaní • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Školu vyhledávají studenti 

všech věkových kategorií; 

přijímáni jsou také úplní 

začátečníci. V letních měsících 

je oblíbena těmi mladšími 

ve věku 16–22 let, a to 

zejména díky letnímu kurzu 

s aktivitami. Stále žádanější 

jsou kurzy 50+ se zajištěným 

programem pro volný čas. 

Milovníci tenisu, golfu nebo 

jízdy na koni uvítají kombinaci 

studia se svým koníčkem. 

Učitelé mohou sdílet 

zkušenosti a výukové metody 

v rámci metodických kurzů.

min. 16 let

max. 12 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/CPE/IElTS

kurzy 50+

hostitelská rodina/  
letní studentský dům

25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 2 týdny

3736 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží



BrOAdStAirS
Hilderstone College

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 21 lekcí, 2 týdny od 14 400 od 555

Pobyt 2 týdny od 23 200 od 895

místo pobytu
broadstairs je přímořské městečko na 
jihovýchodě Anglie. Díky krásnému okolí 
a písečným plážím si jej oblíbil i spisovatel 
Charles Dickens. Částečně je zachován 
ráz malebné rybářské vesnice, ale nechybí 
ani moderní nákupní centrum a spousta 
kulturních i sportovních akcí. 

jazyková škola
Škola je právem pyšná na své vysoce 
kvalifikované a zkušené učitele. Ti se snaží 
o individuální přístup a vytvoření ideálních 
studijních podmínek. Moderní multimediální 
centrum zvyšuje efektivitu výuky. Důraz je 
kladen také na výběr hostitelských rodin. 
Škola sídlí v centru města, pouze několik set 
metrů od pláže. Z většiny hostitelských rodin 
do školy dojdete pěšky.

NAŠe dOpOručeNí

•  celoročně zvýhodněné ceny a žádné poplatky

•  kombinovaný kurz s privátními lekcemi dle vašeho zaměření

•  státní svátky nahrazeny exkurzí ZDARMA

OHlAS
Nejdůležitějším kritériem byla kvalita školy, proto jsem 
strávil hodně času vyhledáváním a čtením recenzí a při koupi 
pobytu jsem už přesně věděl, kam a jak chci jet. byl jsem 
velmi spokojen. Zkušení pedagogové, kteří se výuku snaží 
přizpůsobit konkrétním potřebám studentů. Ubytování bylo 
zcela bez problémů. Mohu jen doporučit.

Jiří, 2 týdny, intenzivní kurz 21, 
hostitelská rodina, 23 350 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Díky vyvážené struktuře 

skupinové výuky, samostudia 

i organizaci volného času 

nabízí Hilderstone College 

jeden z nejintenzivnějších 

jazykových kurzů. Školu 

doporučujeme i učitelům 

angličtiny kvůli pestré nabídce 

specializovaných kurzů. Škola 

je vhodná pro motivované 

studenty, kteří preferují 

studium v malém městě. 

Ušetříte a zažijete kouzlo 

britského maloměsta.

min. 16 let

max. 12 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

učitelské kurzy

hostitelská rodina

21 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 2 týdny

3938 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – jižNí pOBřeží 



BriStOl
The English language Centre

Orientační ceny CZK  EUR

Intenzivní kurz 28 lekcí, 2 týdny od 16 200 od 625

Pobyt 2 týdny od 27 200 od 1 050

místo pobytu

bristol je krásné historické město plné 

zeleně. Je skvělým místem pro ty, které 

nelákají velké vzdálenosti, všudypřítomní 

turisté a shon, ale přesto chtějí využívat 

výhody velkoměsta. Díky dvěma místním 

univerzitám žije bohatým společenským, 

kulturním a nočním životem. 

jazyková škola

Díky přátelské atmosféře a individuálnímu 

přístupu je škola velmi oblíbená mezi 

studenty z různých zemí světa. Ti si často 

pobyt prodlužují nebo se rádi vrací. Škola je 

umístěna v rezidenční čtvrti Clifton poblíž 

bristolské univerzity. Centrum města je 

vzdáleno cca 20 minut pěšky.

NAŠe dOpOručeNí

• celoročně zvýhodněné ceny kurzovného

• s námi neplatíte registrační poplatek 50 GBP

• propracovaná struktura kurzu s lekcemi konverzace navíc ZDARMA

OHlAS
S ElC center v bristolu jsem nadmíru spokojený.  
Výuka je živá, zábavná, přístup učitelů a jejích způsob výuky 
je profesionální, vědí přesně co dělat a jak jednotlivým 
studentům pomoct a případně doporučit i další literaturu 
či social media pro samostudium ve volném čase. Učitelé 
i vedení školy jsou neuvěřitelně friendly and approachable. 
byl jsem v ElC už 2x a rozhodně se tam příští rok vrátím 
znovu. bristol navíc není tak přelidněný jako londýn a je 
cenově dostupnější, takže pro studium a social activities je 
to ideální město.

Marek, 3 týdny, intenzivní kurz 28, 
hostitelská rodina, 37 600 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Výuku na této škole 

doporučujeme všem 

motivovaným studentům. 

Díky vysoce intenzivní 

výuce zahrnující lekce 

konverzace a samostudia 

patří k nejefektivnějším 

v naší nabídce. bezesporu 

k tomu přispívá i udržovaný 

národnostní mix. Školu 

volí mladší studenti, kteří 

díky spolupráci s místní 

univerzitou mohou využít 

vybavení univerzity a potkat 

místní studenty. Výjimkou 

ale nejsou ani starší zájemci 

o studium.

min. 16 let

max. 15 studentů

hostitelská rodina/letní  
rezidence/studentský dům

28 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 2 týdny

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

4140 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – StředNí ANglie

akademický rok



cHelteNHAm
Inlingua

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 17 990 od 692

Pobyt 2 týdny od 24 690 od 950

NAŠe dOpOručeNí

• kvalitní výuka za přijatelné ceny

• škola přímo v centru města

•  široký výběr studijních kurzů

OHlAS
Můj pobyt na jazykovém kurzu 50+ byl již mým pátým 
a Inlingua Cheltenham byla bezesporu nejlepší. Dopolední  
lekce byly zajímavé, zábavné a přínosné. Vynikající učitelka, 
zkušená i z výuky v jiných zemích. Kurz English + Garden 
Tours byl zaměřen na odpolední aktivity s návštěvou 
proslulých anglických zahrad. Vrcholem byl celodenní výlet 
do bath. Průvodkyně byla skvělá, neuvěřitelně orientovaná 
v kultuře a historii. Kurzy 50+ jsou nejen prostředkem  
ke zlepšení angličtiny a jejímu aktivnímu využití, ale také 
jako aktivní dovolená s poznáním nových krajů, lidí přibližně 
stejného věku (55–70 let).

Jitka, 2 týdny, kurz 50+,
 hostitelská rodina, 45 100 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy •závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Kurzy obecné angličtiny 

mohou navštěvovat také 

úplní začátečníci. Zároveň 

si lze vybrat z programů 

business English, Teacher 

training, letní kurzy či 

English 50+ aj. Inlingua 

Cheltenham je testovacím 

centrum Cambridge a IElTS 

ocenění a můžete zde 

absolvovat kurz i zkoušku. 

Při výběru ubytování máte 

hned několik možností 

– hostitelskou rodinu, 

rezidence či apartmány.  

To vše se nachází  

nedaleko školy.

min. 16 let

max. 12 studentů

hostitelská rodina 
/rezidence/hotel

20/30/35 lekcí týdně 
(à 45 min.)

obchodní angličtina

ANglie - StředNí ANglie

místo pobytu

Cheltenham je známé anglické lázeňské 

město ležící na okraji pohoří Cotswolds.  

Ve městě se snoubí majestátní historie 

s novodobou architekturou. Památek, 

zajímavých míst a lákavých atrakcí je zde 

nepřeberné množství. Vydejte se s námi za 

jejich poznáváním.

jazyková škola

Organizace Inlingua byla založena již v roce 

1968 a má bohaté zkušenosti s výukou. 

V Cheltenhamu začala organizace Inlingua 

vyučovat od roku 1990. Škola je situovaná 

přímo v centru města. Kolem školy se na-

chází spousta obchůdků, galerií či kaváren, 

kde studenti mohou trávit volný čas.

min. 1 týden

4342 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



cArdiFF
Centre for English language Teaching

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 11 600 od 450

Pobyt 2 týdny od 20 500 od 790

místo pobytu
Cardiff je přátelské a cenově dostupné 
univerzitní město s kompaktním centrem. 
Živé centrum plynule přechází v rozlehlé 
plochy zeleně. bohatá historie i současnost 
se prolínají – doslova uprostřed města 
se tyčí Cardiff Castle. Toto místo plné 
přírodních krás nadchne každého. 

jazyková škola
Jedná se o rodinnou školu s osobním 
přístupem zaměstnanců. Výhodou školy 
jsou menší studijní skupiny, což zvyšuje 
efektivitu studia. Menší kapacita školy 
umocňuje přátelskou atmosféru a vytváří 
možnost seznámit se s dalšími studenty 
z celého světa. Hlavní budova školy se 
nachází v centru města.

NAŠe dOpOručeNí

• získejte týden kurzu zdarma k pobytům na 3 nebo 4 týdny 

• kvalitní výuka za velmi přijatelné ceny

• časté a pohodlné spojení s centrem Londýna

OHlAS
Opakovaně jsem velmi spokojena se školou. Vracela 
jsem se jako k přátelům a přijetí a atmosféra školy mne 
nezklamaly. Vřele doporučuji jazykovou školu CElT, panuje 
tu opravdu přátelské prostředí. Zároveň byly hodiny opravdu 
využity. Učitelé jsou opravdu vzdělaní, jejich znalosti jsou 
na vysoké úrovni. Pro toho, kdo se chce učit, je to opravdu 
skvělá příležitost. byla jsem ve škole podruhé, učitelé mě 
(a moji kolegyni) znali a mám pocit, že nám některé hodiny 
připravili přímo na míru. Opakovaně skvělé!

Magdaléna, 1 týden, intenzivní kurz 23,
hostitelská rodina, 11 615 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Školu vyhledávají zejména 

ti, kdo chtějí studovat 

v klidnějším prostředí 

a netrvají na nejmodernějším 

vybavení. Tuto skutečnost 

vyvažuje dobře strukturované 

studium pod vedením 

kvalifikovaných učitelů 

s dlouholetou praxí. Někteří 

klienti jistě uvítají i vyšší 

věkový průměr, který se 

obzvláště mimo léto pohybuje 

okolo 30 let. Nejpopulárnější 

jsou kurzy obecné angličtiny 

nebo jejich kombinace 

s privátními lekcemi 

zaměřenými na obchod.

min. 18 let

max. 12 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/ 
rezidence/studia

min. 1 týden

15/23 lekcí týdně (à 60 min.)

obchodní angličtina

4544 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – wAleS



lONdýN
bayswater College

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 9 450 od 363

Pobyt 2 týdny od 21 450 od 825

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi ušetříte na poplatcích 65 GBP

•  odpolední kurz za výhodnější cenu

•  Explore London – poznejte Londýn v rámci speciálního kurzu

OHlAS
Zvolil jsem intenzivní kurz, protože jsem se chtěl 
rozmluvit než začnu po návratu z jazykového pobytu 
hledat práci. Možností komunikovat bylo spousta a navíc 
mi moje lektorka poradila s životopisem v angličtině. 
Jsem sportovec a londýn mě nadchl obrovskými parky. 
Pobyt jsem si užil a investice určitě nelituji. Stálo to za to. 

Zdeněk, 2 týdny, intenzivní kurz 25 lekcí týdně,
hostitelská rodina, 34 950 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • studijní 
materiály cca 30 GBP • fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • registrační poplatek • ubytování v hostitel-
ské rodině, v jednolůžkovém pokoji se snídaní (zóna 3-5) 
• závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Při volbě kurzu můžete vybírat 

z různých intenzit a typů kurzů 

obecné angličtiny. Zajímavou 

volbou je odpolední výuka za 

sníženou cenu. Pro ty, kdo chtějí 

absolvovat dlouhodobý pobyt se 

nabízí akademický rok v délce 36 

týdnů, a to za bezkonkurenční 

cenu. Motivovaní studenti se 

mohou připravit na zkoušku 

IElTS. Skvělou příležitostí k 

poznání londýna je kurz Explore 

london, kdy jsou odpolední 

lekce věnovány právě místu 

studia. Výuka probíhá i během 

státních svátků a tak nepřijdete 

ani o jeden den kurzu.

min. 16 let

max. 15 studentů

hostitelská rodina/rezidence

20/25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 1 týden

ANglie – lONdýN

místo pobytu
londýn je město, které můžete navštívit 
stokrát, a vždy objevíte něco nového. Ročně 
přitahuje tisíce studentů. V tomto rušném 
velkoměstě narazíte i na klidná místa plná 
zeleně, která jsou ideálním místem ke spor-
tu a relaxaci. Patří mezi ně i jeden z největ-
ších parků v centru londýna – Hyde Park.

jazyková škola
Právě pouhých deset minut chůze od tohoto 
parku se nachází škola bayswater College. 
Již přes 45 let umožňuje studentům z celé-
ho světa se vzdělávat na cestách. Nicméně 
díky pečlivému výběru hostitelských rodin 
se budete cítit jako doma. Každý týden jsou 
organizované cenově dostupné aktivity vol-
ného času. během exkurzí a workshopů si 
procvičíte angličtinu a seznámíte se 
se spolužáky.

zkouškové kurzy
IElTS

4746 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



lONdýN
Wimbledon School of English

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 24 lekcí, 2 týdny od 21 000 od 810

Pobyt 2 týdny od 31 250 od 1 200

místo pobytu
londýn je kosmopolitní metropole plná 
známých historických staveb, muzeí, 
divadel a parků. Samotný Wimbledon, 
proslavený tenisovými kurty, nabízí mnoho 
možností kulturního i sportovního vyžití. 

jazyková škola
Výhodou školy je jistě její umístění v klidné 
rezidenční části této jinak živé čtvrti. Ke 
škole patří zahrada, která je ideálním 
místem pro studium i relaxaci. Ačkoliv 
se nachází v londýně, nabízí některé typy 
ubytování v docházkové vzdálenosti od 
školy. WSE má také výhodu akreditovaného 
zkouškového centra, a proto studenti 
mohou zkoušku Cambridge a IElTS 
složit přímo ve škole a není nutné nikam 
cestovat.

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi neplatíte registrační poplatek 55 GBP

• zkouškové centrum Cambridge a IELTS

• kvalitní rezidenční ubytování

OHlAS
Škola velmi přátelská, příjemné prostředí v klidném místě ve 
Wimbledonu, 5 minut od metra a vlaku do londýna, luxusní 
ubytování v hostitelské rodině. Poznali jsme i místa, o kterých 
běžný turista neví. V tomto kurzu byli účastníci z různých zemí 
ve věku 50–70 let, příležitost poznat při anglické konverzaci 
život a zkušenosti stejně starých lidí se zájmem o vylepšení 
angličtiny a poznání nových míst a života v Anglii. Mohu 
doporučit. 

Jana, 2 týdny, kurz pro studenty od 40 let, 
hostitelská rodina, 42 370 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění.

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy • závěrečný certifikát • informační balíček.

Nepřehlédněte

Škola také nabízí učitelské 

kurzy s různým zaměřením 

a odbornou angličtinu se 

specializací na právo, obchod 

nebo lékařství. Studenty ve 

věkové kategorii nad 40 let 

může zaujmout oblíbený kurz 

obecné angličtiny spojený 

s kulturním programem. 

Škola WSE nově nabízí i kurzy 

pro studenty od 30 let, které 

probíhají v miniskupině. Dále 

je možné zajistit pobyt pro 

rodiče s dětmi. Pokud se 

rozhodnete vyjet do centra 

londýna, cesta metrem trvá 

přibližně 20–30 minut.

min. 16 let

max. 16 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/
rezidence

24/28/30 lekcí týdně (à 50 min.)

začátečník

obchodní angličtina

4948 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – lONdýN



lONdýN
CES

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 9 750 od 375

Pobyt 2 týdny od 19 400 od 750

místo pobytu
londýn je město s nepřeberným množstvím 
rušných i klidnějších čtvrtí. Jednou z nich je 
i Wimbledon. Okouzlí vás domy se sedlovými 
střechami, hospůdky, divadla a rozlehlé parky. 
Jeho poklidná atmosféra připomíná spíše 
život na vesnici. Tedy pokud se sem vydáte 
mimo čas konání prestižního tenisového 
turnaje - tehdy se totiž okamžitě stává 
centrem světového sportovního dění.

jazyková škola
CES je jednou z nejuznávanějších anglických 
jazykových škol s dlouholetou tradicí. Pyšní 
se svými zkušenými lektory, ochotným 
personálem, vybavením a venkovní terasou, 
kterou využívají studenti k setkávání. Od 
centra londýna je škola vzdálená pouhých 20 
minut vlakem.

NAŠe dOpOručeNí

•  velmi výhodné ceny a s námi bez poplatků ve výši 115 GBP

•  zkrácené zkouškové kurzy několikrát do roka

•  možnost ubytování v docházkové vzdálenosti od školy

OHlAS
Wimbledon je krásná čtvrť s velmi malou koncentrací turistů, 
což bylo určitě velké plus. Učitelé ve škole byli moc milí 
a hodiny probíhaly v přátelské, uvolněné atmosféře. Také 
hostitelská rodina byla velmi vstřícná, jsem zejména moc 
vděčná za poskytnutí bezlepkové stravy.
Cena byla první kritérium, pak jsme řešily dosažitelné 
možnosti. Nicméně Wimbledon byla krásná lokalita a vyšlo to 
nádherně.

Amálie, 2 týdny, standardní kurz 20,
hostitelská rodina, 26 400 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • studijní 
materiály cca 35 GBP • fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • ubytování v hostitelské rodině, ve 
dvoulůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný certifikát  
• informační balíček

Nepřehlédněte

Školu doporučujeme všem, kdo 

se cítí dobře ve velkoměstě, mají 

zkušenost s jazykovým pobytem 

a nejsou úplní začátečníci 

v angličtině. Nejpoptávanější 

jsou kurzy obecné angličtiny. 

Motivovanější studenti si jako 

doplněk ke skupinovému kurzu 

mohou objednat obchodní lekce 

nebo privátní výuku. Moderní 

studentská rezidence je blíže 

centru města a do školy se dojíždí 

cca 45 minut. Pokud chcete 

do školy docházet, připlaťte si 

ubytování v hostitelské rodině 

v docházkové vzdálenosti od 

školy.

min. 16 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/ 
studentská rezidence

20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 1 týden

učitelské kurzy

5150 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – lONdýN



OxFOrd
british Study Centres

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz  20 lekcí, 2 týdny od 13 700 od 530

Pobyt 2 týdny od 25 200 od 970

místo pobytu

V Oxfordu se nachází nejstarší univerzita 

ve Velké británii. budovy zaujmou svou 

krásnou architekturou a dávají městu 

ojedinělou atmosféru, která z něj dělá 

ideální místo pro studium angličtiny. 

během teplých dnů lákají vyjížďky na 

pramicích po řece, tzv. punting.

jazyková škola

Předností této moderní školy je jednak 

vysoká úroveň učitelů s individuálním 

přístupem a jednak snaha o aktivní účast 

každého studenta v hodinách. Škola bSC 

se nachází v historické části Oxfordu, 

naproti jedné z budov oxfordské univerzity.

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi neplatíte registrační poplatek 50 GBP

•  dopolední nebo odpolední kurzy za snížené ceny

•  široká nabídka nezávislých typů ubytování

OHlAS
byl jsem překvapen profesionalitou výuky a její celkovou 
organizací včetně vstřícnosti a servisu s ohledem na 
individuální potřeby studentů. Dodatečně jsem velmi ocenil 
výběr a doporučení školy bSC ze strany Student Agency, 
neboť sám jsem neměl čas pro hledání a srovnávání. 
Program pro volný čas jsem osobně nevyužíval, ale pokud 
jsem sledoval, byl školou organizován velmi kvalitně, 
přehledně a zajímavě.

Tomáš, 4 týdny, superintenzivní kurz 30,
 bez ubytování, 37 900 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytovací poplatek 
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Široká nabídka kurzů dává 

příležitost ke studiu téměř 

každému. Oblíbené jsou např. 

odpolední kurzy pouze s 15 

lekcemi týdně za zvýhodněné 

ceny. Zájemci o složení 

zkoušek Cambridge vítají 

zkrácené přípravné kurzy, 

které probíhají nejen v létě, ale 

je možné nastoupit v průběhu 

celého roku. Ti, kdo se chtějí 

zlepšit v cizím jazyce pro své 

stávající i budoucí povolání, 

volí kurz obchodní angličtiny.

min. 16 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/CPE/IElTS

učitelské kurzy

hostitelské rodina/  
studentský dům/rezidence

min. 1 týden

15/20/25/30 lekcí týdně 
(à 50 min.)

5352 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – StředNí ANglie



cAmBridge
EC

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 14 850 od 570

Pobyt 2 týdny od 27 000 od 1 040

místo pobytu
Cambridge je světoznámé univerzitní město. 
Historické budovy kolejí univerzit spolu se 
spoustou zeleně dodávají městu zvláštní 
a unikátní atmosféru. Díky studentům je 
město vždy plné života; během celého roku 
tu probíhají různé kulturní i sportovní akce. 
Oblíbenou turistickou atrakcí jsou také 
projížďky na loďkách po řece Cam. 

jazyková škola
Prostory školy EC se pyšní moderním 
vzhledem, nejnovějšími technologiemi, 
příjemným prostředím a dobrým zázemím. 
Je to skvělé místo, kde se můžete zaměřit 
na zdokonalování dovedností v anglickém 
jazyce pod vedením zkušených lektorů. 
Škola je umístěna v samém centru 
města, v těsné blízkosti jedné z hlavních 
nákupních čtvrtí.

NAŠe dOpOručeNí

•  ceny sníženy o 20 % oproti oficiálnímu ceníku školy

•  s námi ušetříte 80 GBP na poplatcích

•  menší škola s přátelskou atmosférou

OHlAS
Cesta i pobyt proběhly bez komplikací. Škola nabízí 
spoustu aktivit pro volný čas a také ve městě se 
pořád něco dělo. Měla jsem dobrého učitele a díky 
němu výuka byla zábavná a hodiny ubíhaly velmi 
rychle. I přístup dalších zaměstnanců byl vstřícný, 
všichni byli ochotní s čímkoliv poradit.

Iveta, 2 týdny, standardní kurz 20, hostitelská rodina, 
25 080 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Nabídka kurzů je široká a uspokojí 

potřeby klientů s různou znalostí 

angličtiny i motivací ke studiu. 

V nabídce nechybí kurzy obecné 

angličtiny, obchodní angličtina nebo 

přípravné zkouškové kurzy ke složení 

FCE, CAE nebo IElTS. Pokud se 

chcete dozvědět více o městě, zvolte 

kurz English in the City, v jehož rámci 

některé lekce mohou probíhat i mimo 

budovy školy. Škola také disponuje 

širokým výběrem ubytování a vyberou 

si i náročnější klienty. Cambridge je 

populární mezi cyklisty a nezávislé 

typy ubytování jsou maximálně 

10 minut jízdy od školy.

min. 16 let

max. 15 studentů

hostitelská rodina/studentský
dům/studentská rezidence

min. 1 týden

20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

obchodní angličtina

5554 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – StředNí ANglie



cHeSter
English in Chester

Orientační ceny CZK  EUR

Intenzivní kurz 28 lekcí, 2 týdny od 15 500 od 600

Pobyt 2 týdny od 24 200 od 930

místo pobytu
Chester je jedno z nejlépe zachovalých 
historických měst v Anglii. Velmi unikátní 
je zdejší městská architektura, kromě 
historických památek je možné v Chesteru 
navštívit jednu z největších britských 
zoo nebo koňské dostihy. Není divu, že 
v posledních letech byl Chester několikrát 
zvolen nejkrásnějším městem Anglie.

jazyková škola
Škola je jedinou akreditovanou jazykovou 
školou ve městě, což přináší výhodu díky 
menšímu počtu mezinárodních studentů 
a jedinečné možnosti zažít pravé britské 
město. Předností školy jsou vysoce 
intenzivní kurzy a osobní přístup učitelů ke 
studentům.

NAŠe dOpOručeNí

•  pro naše klienty 15% sleva z kurzovného

•  u nás neplatíte 80 GBP za registrační poplatek

•  studujte v krásném historickém městě

OHlAS
English in Chester je úžasná škola. Skvělí učitelé, prvotřídní 
přístup. Ubytování v rezidenci mohu také velmi doporučit. 
Minimální délku pobytu doporučuji 3 týdny. Jeden týden má 
smysl jen jako prázdniny.

Petra, 6 týdnů, kombinovaný kurz 35,
rezidence, 149 350 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola je zkouškovým 

centrem pro zkoušky 

Cambridge. Kurz 

25+ kombinuje 

obecnou angličtinu 

a  angličtinu s využitím 

v pracovním prostředí. 

Kurz 50+ zahrnuje 

výuku angličtiny 

a volnočasové aktivity. 

Studenti těchto 

dvou kurzů si navíc 

mohou připlatit za 

hostitelskou rodinu 

s vlastní koupelnou.

min. 16 let

max. 12 studentů

zkouškové kurzy
KET/PET/FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/rezidence

28/30 lekcí týdně (à 45 min.)

učitelské kurzy

kurzy 25+/50+

5756 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – SeverNí ANglie



yOrk
English in York

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 12 830 od 430

Pobyt 2 týdny od 23 070 od 773

NAŠe dOpOručeNí

•  průměr 7 studentů ve třídě

• novinka v nabídce

•  rezidence v pěší vzdálenosti od školy

OHlAS
Chtěla jsem poznat atmosféru typické Anglie, což se mi v Yorku 
povedlo. Ve škole byli studenti mnoha národností, takže jsem si 
procvičila angličtinu i mimo školu při poznávání města s novými 
přáteli. I když je město klidné, je v něm pořád co dělat.

Kristýna, 4 týdny, standardní kurz s lekcemi IElTS,
 bez ubytování, 30 800 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině se sdílenou koupelnou  
• závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola pro své 

studenty pořádá 

prohlídky Yorku 

a množství 

volnočasových aktivit, 

mezi které patří 

například výlety po 

okolí nebo návštěva 

únikové hry. Díky 

dobré železniční 

dostupnosti je 

jednoduchá doprava 

do londýna či 

liverpoolu, což je 

příznivé zejména pro 

cestující letadlem.

min. 18 let

max. 12 studentů

hostitelská rodina 
/rezidence/hotel

20/30/35 lekcí týdně 
(à 45 min.)

obchodní angličtina

ANglie - SeverNí ANglie

místo pobytu

York je historickým městem na severu 

Anglie. Jeho vznik se datuje už od roku 71, 

a proto je ovlivněno římskou a vikingskou 

kulturou. Dodnes můžeme v Yorku najít 

model vikingské uličky Jorvik, což je i pů-

vodní název města. Atraktivní ulička vtáhne 

návštěvníky do desátého století, a to včetně 

typických vůní, kostýmů nebo obchodů. 

jazyková škola

Škola English in York se nachází asi šest 

set metrů od Yorské katedrály, nedaleko 

historického jádra města. Přestože je York 

velkoměstem, ve škole se studenti setkají 

s přátelskou až rodinou atmosférou. V okolí 

školy je mnoho restaurací, kaváren i barů, 

ve kterých si každý najde to své. 

min. 1 týden

5958 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



mANcHeSter
Kaplan International English

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 12 850 od 495

Pobyt 2 týdny od 24 550 od 945

místo pobytu
Manchester, dříve industriální město, 
je v současnosti významným univerzitním 
a kulturním centrem. Turisté mají tohle 
město v oblibě především pro jeho pestrou 
klubovou hudební scénu, kvůli skvělým 
možnostem k nakupování a jeho bohatému 
sportovnímu zázemí.

jazyková škola
Škola se nachází v centru města, 
v moderní reprezentativní budově. Výuka 
ve škole Kaplan je známá svojí pestrostí 
a efektivitou, a to díky použití unikátního 
výukového systému a moderních 
technologií. Kaplan IE nabízí kvalitní 
jazykové vzdělávání a zážitky z pobytu na 
celý život.

NAŠe dOpOručeNí

•  zvýhodněné ceny a žádný registrační poplatek

•  vlastní výukový systém K+

•  navštivte světoznámé multikulturní město

OHlAS
Příjemná škola na hlavním náměstí Picadilly v 6. patře moderní 
budovy. byla jsem velmi spokojena se svou učitelkou Jane. 
Vyučování bylo pestré, když jsme narazili na nějaký gramatický 
„zádrhel“, Jane ho šikovně vysvětlila. Výuka byla zábavná. 

Petra, 1 týden, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 12 450 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytovací poplatek 
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
s polopenzí • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

V rámci volitelných 

předmětů je možné 

si ke kurzu obecné 

angličtiny přidat také 

obchodní angličtinu. 

Škola má v nabídce 

oblíbenou rezidenci 

Vita, která nabízí 

pokoje s vlastní 

koupelnou a sdílenou 

kuchyní. V případě 

zájmu o ubytování 

v hostitelské rodině, 

je možné si připlatit 

za vlastní koupelnu.

min. 16 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy
IElTS

hostitelská rodina/rezidence

20/27/35 lekcí týdně 
(à 45 min.)

obchodní angličtina

akademický semestr/rok

6160 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie - SeverNí ANglie



liverpOOl
lIlA*

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 12 900 od 495

Pobyt 2 týdny od 23 400 od 900

místo pobytu
Studium v liverpoolu láká nejen fanoušky 
legendární hudební skupiny The beatles 
nebo slavného fotbalového klubu. Je také 
kulturním centrem a studentské prostředí 
tří univerzit se promítá do celkové pohody 
města. Navíc vás určitě nadchne okolní 
příroda.

jazyková škola
Škola poskytuje studentům vše, co potřebují, 
aby výuka byla co nejpřínosnější – skvělé 
zázemí s moderními učebnami, přátelský 
přístup lektorů a uvolněnou atmosféru. 
Otevřené prostory a společenská místnost 
vybízí k setkávání s dalšími studenty 
o přestávkách. budovu najdete v centru 
města, nedaleko rušné hlavní ulice 
a liverpool ONE – nákupního a rekreačního 
komplexu.

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi získáte 3 + 1 týden kurzu ZDARMA

•  sleva 10 % na 1–3 týdenní pobyty s exkurzí v ceně

•  snadná doprava do Liverpoolu přímým letem z Prahy  

OHlAS
Pobyt v liverpoolu u Christine a bruce byl naprosto úžasný. 
Strašně milí lidé, kteří dokážou poradit. Jsem moc ráda, že můj 
první pobyt mohl být zrovna u nich. 
Ve škole (lIlA*) byl neskutečně příjemný kolektiv a super 
učitelé.

Kristýna, standardní kurz 20,
hostitelská rodina, 38 600 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný certifikát  
• informační balíček

Nepřehlédněte

Škola svým moderním 

vzhledem a otevřenými 

prostory láká především 

mladší generaci. 

Věkový průměr 

studentů je obecně 

nižší a velikost třídy 

v letní sezoně dosahuje 

až 18 studentů. 

Doporučujeme ji proto 

zejména mladším 

studentům, kteří chtějí 

zažít úžasnou atmosféru 

tohoto osobitého města 

severní Anglie s kulturní 

historií a zároveň se 

zdokonalit v angličtině.

min. 16 let

max. 18 studentů

hostitelská rodina/
studentská rezidence

20/28 lekcí týdně (à 45 min.)

zkouškové kurzy
FCE/CAE

min. 1 týden

začátečník

6362 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

ANglie – SeverNí ANglie



ediNBurgH
Kaplan International English

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 11 900 od 460

Pobyt 2 týdny od 24 350 od 940

místo pobytu

Edinburgh je úchvatné středověké 

město, jehož historie je plná tajemných 

a poutavých příběhů. Město je považováno 

za výkladní skříň Skotska a kromě 

starobylého hradu nad městem je zde 

spousta dalších příležitostí, jak si vychutnat 

romantickou a zasněnou atmosféru.

jazyková škola

Škola sídlí v budově z 19. století nedaleko 

centra města, jen pár minut chůze od 

nejznámější edinburské ulice Princess 

Street. Studentům je zde k dispozici 

nejmodernější vybavení a unikátní výukový 

systém K+, který byl vyvinut speciálně pro 

Kaplan.

NAŠe dOpOručeNí

•  zvýhodněné ceny a žádný registrační poplatek

•  vlastní výukový systém K+

•  kurzy Cambridge již od 2 týdnů

OHlAS
Jazykový pobyt v zahraničí je nezapomenutelná zkušenost. 
Poznáte spoustu nových lidí, objevíte nová místa a zdokonalíte 
svou angličtinu. Ve škole jsou k vám všichni milí a rádi 
s čímkoliv pomůžou. Také se snaží, abyste si město (zemi), 
ve které studujete, užili naplno. A v mém případě se jim to 
povedlo.

lenka, 3 týdny, zkouškový kurz FCE 35, 
hostitelská rodina, 41 720 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do UK • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

K obecné angličtině 

si můžete v rámci 

volitelných předmětu 

přidat i obchodní 

angličtinu. Kurzy 

Cambridge lze 

navštěvovat již od dvou 

týdnů, s nástupem 

každé pondělí. Škola 

má k dispozici novou 

a moderně vybavenou 

rezidenci, ve které 

jsou pokoje s vlastní 

koupelnou a sdílenou 

kuchyní.

min. 16 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy 
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/rezidence

20/27/35 lekcí týdně 
(à 45 min.)

obchodní angličtina

akademický semestr/rok

6564 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

SkOtSkO



duBliN
Emerald Cultural Institute

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 200 od 510

Pobyt 2 týdny od 22 300 od 860

místo pobytu
Vedle úchvatných historických památek vás 
v Dublinu čekají stopy známých literátů, 
přívětiví Irové a také typické irské puby, 
kde rychle zapomenete na čas. Dublin 
dosvědčuje reputaci Irska coby zelené 
země, a tak můžete v samotném centru 
relaxovat třeba v parku St. Stephens Green.

jazyková škola
Škola má dvě historické budovy: první se 
nachází v klidné rezidenční čtvrti Dublinu 
a druhá v samém centru města. Místo, kde 
budete umístěni, škola určuje na základě 
vstupní jazykové znalosti a také podle 
věku studentů, takže se ve třídě setkáváte 
především se svými vrstevníky.

irSkO

NAŠe dOpOručeNí

•  velmi vysoká kvalita výuky

•  s námi ušetříte 155 EUR na poplatcích

•  odpolední výukové bloky s učitelským dozorem zdarma

OHlAS 
byla mi přidělena rodina se třemi dětmi a dalšími třemi 
studentkami z jiných zemí. Slovy se ani nedá popsat, jak 
úžasně se k nám rodina chovala a co pro nás dělala - výlety 
do okolí, veškerý servis doma, v případě problémů pro 
nás byli ochotni kamkoliv přijet. Pro mě, a i pro ostatní 
studentky se z nich během tří týdnů stala nová rodina. Ve 
škole to bylo taktéž naprosto skvělé – všichni ochotní a milí.

Daniela, 3 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 35 350 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Irska • návaznou dopravu na místo 
pobytu • náklady na MHD • studijní materiály 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • ubytování v rezidenci,  
ve dvoulůžkovém pokoji bez stravy  
• závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Kurzy obecné angličtiny 

mohou navštěvovat také úplní 

začátečníci, jen je nutné 

se přizpůsobit nástupním 

termínům. Emerald je 

navíc testovacím centrem 

Cambridge, takže zde 

můžete absolvovat kurz 

i zkoušku. během léta má 

škola k dispozici třetí výukové 

centrum, které navíc nabízí 

rezidenční ubytování přímo 

v areálu. Při výběru ubytování 

v hostitelské rodině je možné 

si připlatit za vlastní koupelnu.

min. 17 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/rezidence

20/26 lekcí týdně (à 60 min.)

učitelské kurzy

kurzy pro profesionály

6766 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



duBliN, BrAy
ATC language Schools

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 500 od 520

Pobyt 2 týdny od 23 170 od 890

místo pobytu

Dublin je přitažlivý kvůli své pulzující 

atmosféře a historii, která sahá více než 

tisíc let zpátky a na jejíž pozůstatky narazíte 

na každém kroku. bray je předměstí 

Dublinu a zároveň typické přímořské 

letovisko, kde budete mít všechny výhody 

města nadosah.

jazyková škola

ATC nabízí možnost studia v samém 

centru Dublinu nebo v klidné lokalitě na 

pobřeží moře. Obě centra mají stejnou 

nabídku kurzů, jen v Dublin City navíc 

najdete dvoutýdenní kurzy pro učitele. 

V rámci svého pobyty můžete obě školy 

kombinovat. 

NAŠe dOpOručeNí

•  u nás celoroční akce 3 + 1 týden ZDARMA

• s námi ušetříte 80 EUR na poplatcích

• 3 semináře týdně zdarma

OHlAS
bray je poklidné město u moře s velice milými lidmi, 
kteří vždy rádi pomohou. Díky jeho velikosti se dá 
kamkoli ve městě dojít. Členové hostitelské rodiny byli 
přátelští a tolerantní. Slečny na recepci byly milé a vždy 
pomohly. Učitelé na nás mluvili jasně, takže se jim dalo 
bez problému rozumět. Na hodinách jsme hodně mluvili 
a bavili jsme se.

Eva, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 23 320 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Irska • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Studenti se mohou zdarma 

zúčastit až tří seminářů 

týdně, které jsou zaměřené 

na mluvení, poslech nebo 

obchodní angličtinu. Celoroční 

rezidence v Dublinu i bray 

se nacházejí v docházkové 

vzdálenosti od škol. Přímořská 

lokalita bray je zejména 

v průběhu letních měsíců 

oblíbená pro možnost spojení 

pobytu s dovolenou. leží 20 

km jižně od centra Dublinu 

a do města jezdí každých 15 

minut vlak (tzv. DART). bray je 

považováno za bránu do oblasti 

Wicklow, která je nazývána též 

„zahradou Irska”.

min. 17 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy 
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/rezidence

20/26 lekcí týdně (à 60 min.)

učitelské kurzy

min. 1 týden

6968 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

irSkO



gAlwAy
Galway Cultural Institute

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 12 800 od 495

Pobyt 2 týdny od 20 400 od 785

místo pobytu
Galway osloví naprosto každého návštěvníka 
svoji nepopsatelnou atmosférou, je totiž 
považováno za hlavní město irské kultury! 
Poznejte sami, proč právě tady natočil Ed 
Sheeren známou píseň Galway Girl. Okolí 
města je navíc proslulé přírodními krásami 
a národními parky.

jazyková škola
Moderní budova, kde mimo jiné studují 
i irští studenti, je umístěna v bezprostřední 
blízkosti pláže s dechberoucím výhledem 
na Atlantský oceán. V přízemí se nachází 
útulná kavárna s denní nabídkou obědů. 
Pozitivní a nadšené ohlasy bývalých 
studentů jsou důkazem kvality výuky 
i veškerých služeb spojených s pobytem. 

irSkO

NAŠe dOpOručeNí

•  ušetřete s námi na poplatcích 120 EUR

•  zkouškový kurz FCE/CAE během léta již od 4 týdnů

•  Galway – skvělý výchozí bod pro výlety do přírody

OHlAS
Dle mého názoru byla výuka na Galway Cultural Institute 
velmi kvalitní, určitě můžu říct, že pedagogové byli jedni 
z nejlepších, které jsem v životě potkala. Hodiny byly 
zábavné, zároveň se toho člověk hodně naučil a dozvěděl. 
Stejně tak se i ostatní zaměstnanci školy chovali velmi 
vstřícně. Program pro volný čas, který škola nabízela, byl 
fajn a mě konkrétně určitě pomohl k navázání přátelství s 
ostatními studenty.

Klára, 2 týdny, standardní kurz 20,
nadstandardní rezidence, 29 050 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Irska • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v rezidenci, 
ve dvoulůžkovém pokoji bez stravy • závěrečný certifikát 
• informační balíček

Nepřehlédněte

V letní sezoně ušetříte při 

studiu obecné angličtiny 

v odpoledních hodinách 

až 60 EUR týdně. Zájemci 

o zkouškové kurzy Cambridge 

a IElTS ocení, že je škola 

zkouškovým centrem, kde 

mohou po ukončení přípravy 

test rovnou absolvovat.

Škola GCI disponuje 

širokým výběrem rezidencí 

a kvalitními hostitelskými 

rodinami. Ať už se rozhodnete 

pro první nebo druhý typ 

ubytování, v obou případech 

je možné za příplatek zajistit 

umístění v docházkové 

vzdálenosti od školy.

min. 16 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy 
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/rezidence

20/26/30 lekcí týdně 
(à 45 min.)

učitelské kurzy

kurzy 50+

7170 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



cOrk
ACET

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 850 od 535

Pobyt 2 týdny od 24 000 od 925

místo pobytu
Město bylo odjakživa významným 
přístavem, dnes v něm najdete množství 
historických budov a keltských památek. 
Cork ocení milovníci úzkých středověkých 
ulic, které přímo zvou k procházkám. 
Při nich určitě neminete spoustu mostů, 
protože město zpočátku sídlilo na ostrově.

jazyková škola
Rodinný charakter této menší školy vám 
umožní zažít velmi přátelskou atmosféru 
a individuální pozornost věnovanou 
každému studentovi zvlášť. Velkou výhodou 
školy je její umístění 10 minut chůze 
do centra města. V Corku budete mít 
v docházkové vzdálenosti všechny benefity 
velkého města.

NAŠe dOpOručeNí

•  transfer do hostitelské rodiny ZDARMA

•  s námi neplatíte registrační poplatek 60 EUR

•  letní zkouškové kurzy FCE/CAE

OHlAS 
Hostitelská rodina byla moc milá a pobyt u ní se mi líbil. Kromě toho, 
že se ke všem ubytovaným hezky chovali, se u nich taky výborně 
vařilo. U všech zaměstnanců školy jsem se setkala s ochotným 
a přátelským chováním. Celkově byl pobyt moc fajn.

Anna, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 25 160 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Irska • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola je testovacím 

centrem pro 

zkoušky Cambridge 

pyšnící se vysokou 

úspěšností 

studentů. Obecnou 

angličtinu zde 

mohou po 

ověření vhodného 

nástupního termínu 

studovat i úplní 

začátečníci. během 

letních prázdnin je 

studentům navíc 

k dispozici letní 

rezidence. 

min. 16 let

max. 14 studentů

zkouškové kurzy 
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/
letní rezidence

20/26 lekcí týdně 
(à 55 min.)

učitelské kurzy

kurzy pro profesionály

irSkO

7372 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



Vancouver
Whistler

Montréal

Toronto

Calgary

kANAdA

Spojené státy americké jsou zemí 
naprosto neomezených možností. Na 
naší zeměkouli nenajdete stát, který 
by měl v celosvětovém měřítku větší 
politický, ekonomický a kulturní vliv, 
než právě USA. Vycestujte do zámoří 
na jazykový pobyt a přesvědčte se, co 
vše tato země nabízí. Jen tak je možné 
pochopit její jedinečné kouzlo a poznat 
americký styl života, o kterém se tolik 
mluví.

Výhodou USA je její velká rozmanitost. 
Státy ve vnitrozemí jsou obrazem 
pravého divokého západu, kde poznáte 
Ameriku často nedotčenou turistickým 
ruchem. Pobřežní lokality jsou lemovány 
nádhernými písčitými plážemi, které 
lákají ke spojení dovolené u moře se 
studiem angličtiny. USA se pyšní také 
spoustou nádherných a různorodých 
přírodních scenérií, jako jsou pouště 
nebo hory, které jsou chráněné jako 
národní parky.

Kanada je druhá největší země na světě, 
ve které můžete obdivovat množství 
přírodních krás. Tuto drsnou zemi jako 
studijní destinaci volí zejména ti, kdo 
mají cestovatelskou 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 městěch a ve 
Whistleru, což je jedna z nejlepších 
lyžařských oblastí v Severní Americe.
V rámci studia v Montréalu máte navíc 
skvělou příležitost studovat a kombinovat 
dva jazyky dohromady. 

vízové podmínky
Pro cesty do USA je nutné vlastnit 
biometrický pas, který vydává 
Česká republika nebo Slovensko. 
Studentům se zájmem o kratší 
a méně intenzivní studium postačí 
on-line zřízená turistická autorizace 
ESTA. Ti, kteří se v USA chtějí 
věnovat intenzivnějšímu studiu, 
musí žádat o studijní víza. V obou 
případech vám rádi s vyřízením 
pomůžeme a zajistíme spolu 
s jazykovým pobytem.

vízové podmínky
Pro vycestování do Kanady je 
nutné vlastnit biometrický pas 
vystavený Českou republikou nebo 
Slovenskem. Pro studium trvající 
maximálně 6 měsíců postačuje 
turistická elektronická registrace 
eTA. Její vyřízení v rámci studijního 
pobytu vám rádi zajistíme.
Pokud byste chtěli spojit studium 
v Kanadě s prací, můžete 
u vybraných odborných studijních 
programů žádat o studijní vízum 
a získat tak i pracovní povolení. 
S takovou žádostí vám opět rádi 
pomůžeme.
Zájemci do 35 let, kteří splní 
podmínky kanadské ambasády, 
mohou žádat o tzv. Working Holiday 
vízum, v jehož rámci mohou studovat 
i pracovat.

NAŠe dOpOručeNí

•  výborné jazykové školy rozmístěné 

po celých Spojených státech

•  spojte jazykový pobyt s dovolenou na 

Havaji, Floridě nebo v Kalifornii

•  po jazykovém kurzu vycestujte mimo 

města a poznejte přírodní krásy USA

uSA

kANAdAuSA

NAŠe dOpOručeNí 

•  dva cizí jazyky na jednom místě, 

angličtina a francouzština v Montréalu

•  studijní vízum umožňuje při 

dlouhodobém pobytu pracovat

•  nádherná nedotčená příroda 

v dosahu všech měst

New York

boston

Chicago

Fort lauderdale
Miami

Honolulu

San Francisco
los Angeles, Santa Monica

San Diego

7574 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



uSA

FOrt lAuderdAle
The language Academy

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 12 350 od 475

Pobyt 2 týdny od 25 650 od 900

místo pobytu

Fort lauderdale je na americké poměry 

spíše menší a klidnější město, které patří 

mezi oblíbené dovolenkové destinace 

Američanů. Panuje zde příjemné klima 

a najdete tu krásné pláže. Díky rozsáhlému 

systému vodních kanálů je často 

označováno jako „americké benátky“.

jazyková škola

Studium na prestižní škole TlA 

doporučujeme motivovaným klientům, kteří 

navíc chtějí spojit příjemné s užitečným 

– dovolenou na Floridě kdykoliv během 

roku a studium jazyka. Prostory školy jsou 

moderně vybavené a splňují požadavky 

i náročnějších klientů.

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi ušetříte 125 USD za registrační poplatek

• až 30 lekcí týdně v rámci bezvízového programu

• rezidence Beach Area kousek od pláže

OHlAS
S tímto pobytem jsem byla opravdu velice spokojená. Předčil 
všechná má očekávání. lidé ve škole byli velice milí, vstřícní 
a ochotní pomoci. Stejně tak paní z hostitelské rodiny, u které 
jsem bydlela. 

Veronika, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 28 860 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do USA • návaznou dopravu na místo 
pobytu • náklady na MHD • fakultativní aktivity  
• kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování 
v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy • závěrečný certifikát • informační 
balíček

Nepřehlédněte

Kromě kurzů pro 

profesionály lze 

v miniskupině 

navštěvovat také 

obecnou angličtinu. 

Škola nabízí i odborné 

kurzy se zaměřením 

na právo, finance, 

marketing, lidské zdroje 

nebo letectví. TlA je 

oficiální zkouškovým 

centrem pro TOEFl 

a TOEIC. Jedna 

z nabízených rezidencí 

se nachází v docházkové 

vzdálenosti k pláži.

min. 16 let

max. 12 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/CPE/IElTS/
TOEFl/TOEIC

hostitelská rodina/rezidence

10/20/22/32 lekcí týdně 
(à 50 min.)

obchodní angličtina

kurz pro profesionály

7776 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



uSA 

New yOrk, SAN FrANciScO
 EC

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 15 200 od 585

Pobyt 2 týdny od 29 900 od 1 150

místo pobytu
New York, město mrakodrapů a žlutých 
taxíků, je nejvýznamnějším a nejlidnatějším 
městem USA. Pohled na siluety Manhattanu, 
ať už z vyhlídkové lodi nebo nejvyššího patra 
Empire State building, se každému navždy 
vryje do paměti. 
San Francisco leží na pahorcích kolem 
nádherné zátoky Tichého oceánu. Díky jeho 
poloze směřují ulice prudce vzhůru do kopce. 
Převýšení zdolávají typické tramvaje tažené 
podzemním systémem lan.

jazyková škola
Školy EC v USA jsou součástí nadnárodní 
vzdělávací organizace, která působí 
v několika zemích. Centra obou škol jsou 
moderně vybavená a vvyužívají při výuce 
nejnovější technologie.

NAŠe dOpOručeNí

•  u nás celoroční sleva 15 % z kurzovného

• s námi ušetříte za registrační a ubytovací poplatek 250 USD

• kurz pro studenty od 30 let v New Yorku

OHlAS
Škola i ubytování bylo excelentní. Ve škole byli všichni 
zaměstnanci velmi ochotní pomoci. Pobyt byl skvělý zážitek! 
New York prostě musí každý alespoň jednou v životě zažít.

David (NY), 2 týdny, standardní kurz 20, 
rezidence, 32 330 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do USA • návaznou dopravu na místo 
pobytu • náklady na MHD • fakultativní aktivity  
• kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování 
v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
se snídaní • závěrečný certifikát • informační 
balíček

Nepřehlédněte

Kurzy obecné 

angličtiny jsou  

v New Yorku 

dostupné i pro 

studenty od 30 let. 

Obě centra nabízí 

možnost kombinace 

obecné angličtiny 

a angličtiny pro použití 

v pracovním prostředí. 

Některé rezidence 

v New Yorku i v San 

Franciscu se nacházejí 

přímo v centru a nabízí 

tak docházkovou 

vzdálenost do škol.

min. 16 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy
TOEFl

hostitelská rodina/rezidence

20/24/30 lekcí týdně 
(à 45 min.)

obchodní angličtina

kurzy 30+ v New Yorku

7978 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



miAmi, New yOrk, cHicAgO
Kaplan International English

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 15 670 od 605

Pobyt 2 týdny od 28 500 od 1 100

místo pobytu
Slunečné Miami je oblíbená turistická 
destinace všech Američanů, ale také sen 
cizinců. Město se chlubí pověstí nejteplejšího 
a nejsvobodomyslnějšího místa USA.
New York je město s nezaměnitelnou 
atmosférou a kouzlem. Mraveniště plné lidí, 
vůní a obrovských budov, které není možné 
zcela probádat ani po několika návštěvách.
Chicago je skutečný ráj. Díky všudypřítomným 
studentům zde neustále probíhají nejrůznější 
kulturní akce.

jazyková škola
Kaplan je známý a oblíbený řetězec škol, 
jehož výuková centra najdete po celé 
Americe. Nabídka kurzů je široká a učitelé 
jsou známí moderním a interaktivním 
způsobem výuky.

uSA

NAŠe dOpOručeNí

•  zvýhodněné ceny a žádný registrační poplatek

• v nabídce i jiné lokality jako např. Seattle a Washington

•  v NY navíc kurzy pro studenty od 30 let

OHlAS
Škola má velmi vysokou úroveň výuky, což mi pomohlo k opravdu velkému 
zlepšení angličtiny. Nabízí množství mimoškolních aktivit, sídlí v krásné 
čtvrti, ze které se lze jednoduše a v krátké době dostat do centra města. 
Učitelé jsou neskutečně přátelšti, a ochotni pomáhat s čímkoliv. Navíc 
jsem poznala obrovské množství kultur, což pro mě bylo hodně poučné 
a zbouralo to spoustu stereotypů, které jsem měla. Jazykový pobyt, ať už 
v Miami nebo kdekoliv jinde, mohu všem určitě doporučit.

Tereza (Miami), 4 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 55 600 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do USA • návaznou dopravu na místo 
pobytu • náklady na MHD • fakultativní aktivity  
• kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování 
v hostitelské rodině, ve dvoulůžkovém pokoji 
s polopenzí• závěrečný certifikát • informační 
balíček

Nepřehlédněte

Kaplan v NY se 

nachází nově na 

ulici broadway 

u Central Parku. 

Nabízí navíc 

možnost obchodní 

angličtiny. Všechny 

kurzy jsou také 

dostupné ve 

variantě pro 

studenty od 30 let. 

Škola v Miami je 

spíše menší a nabízí 

tak individuálnější 

přístup ke 

studentům.

min. 16 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy
TOEFl

hostitelská rodina/rezidence

20/27/35 lekcí týdně 
(à 45 min.)

obchodní angličtina

kurzy 30+ v NY

8180 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



SAN diegO, SANtA mONicA
College of English language

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 16 500 od 635

Pobyt 2 týdny od 31 250 od 1 200

místo pobytu
San Diego se s více než 300 slunečnými dny 
ročně řadí mezi vyhledávané turistické lokality. 
Santa Monica těsně sousedí s los Angeles. 
Jako i v ostatních částech Kalifornie, i zde se 
setkáte s bezstarostnou kulturou, mexickou 
kuchyní, surfaři a promenádou podél pláže.

jazyková škola
Škola v San Diegu má dvě centra, první v tzv. 
downtownu – srdci města a druhé kousek od 
pláže Pacific beach. Škola v Santa Monice se 
nachází pouhých deset minut chůze od pláže. 
Nespornou výhodou všech center je nižší počet 
studentů ve třídě, díky kterému je výuka inten-
zivnější a efektivnější. Všechny budovy škol mají 
učebny vybaveny moderními technologiemi, 
klimatizací a pohodlným zázemím, kde mohou 
studenti trávit volný čas mezi výukou.

uSA

NAŠe dOpOručeNí

•  průměr 7 studentů ve třídě

•  studujte kousek od jedné z nejoblíbenějších pláží v USA

•  rezidence v docházkové vzdálenosti od školy

OHlAS
Škola CEl 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 na místo 
ubytování je to 20 min. chůze – ideální procházka před 
vyučováním. Co se týče ubytování – ideální poloha. Možnosti 
využití barbecue, vířivky a bazénu, fitness centra – vše 
zdarma! Skvělé! Nemohla jsem vybrat lépe! Doporučuji!

Irena (San Diego), 7 týdnů, standardní kurz 20, 
rezidence, 90 530 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do USA • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji se snídaní • závěrečný certifikát  
• informační balíček

Nepřehlédněte

Na kurzy obecné angličtiny 

mohou nastoupit i úplní 

začátečníci, a to každé 

pondělí. Škola nabízí 

hned několik rezidencí 

a možnost připlatit si za 

hostitelskou rodinu, která 

bude dostupná do 35 minut 

MHD a bez přestupu. V rámci 

volnočasového programu se 

můžete zúčastnit výletů do 

las Vegas, Grand Canyonu 

nebo si zkusit lekce surfování 

na místních plážích, které 

jsou považovány za jedny 

z nejkrásnějších v celé 

Americe.

min. 16 let

max. 12 studentů

hostitelská rodina/rezidence

20/24/30 lekcí týdně 
(à 45 min.)

začátečník

akademický semestr/rok

zkouškové kurzy
FCE/CAE/TOEFl

8382 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



lOS ANgeleS
Kings Education

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 15 500 od 645

Pobyt 2 týdny od 31 500 od 1 210

místo pobytu
Filmová metropole los Angeles je fenoménem 
moderní doby a bezesporu jde o jedno 
z nejpopulárnějších měst na světě. Pojmy jako 
Hollywood, beverly Hills nebo Venice jsou pro 
návštěvníky snad tím největším lákadlem, ale 
možnosti objevovat pozoruhodná místa jsou 
zde prakticky neomezené.

jazyková škola
Umístění budovy školy je naprosto jedinečné. 
Kings Education sídlí ve dvou budovách 
v srdci města přímo mezi Hollywoodem 
a Sunset boulevardem, jinými slovy tři minuty 
chůze od chodníku slávy. Předností školy je 
vysoká kvalita výuky, velmi atraktivní vybavení 
a profesionální přístup. Studentům je také 
k dispozici venkovní terasa a kavárna.

uSA

NAŠe dOpOručeNí

•  s námi ušetříte 175 USD za registrační poplatek

•  rezidence v docházkové vzdálenosti od školy

•  kurz obecné AJ od 25 let

OHlAS
Škola Kings je naprosto úžasná. Všichni učitelé se 
snaží dělat výuku co nejpřínosnější a rádi s čímkoliv 
poradí a pomohou. Získala jsem především sebevědomí 
v komunikaci v cizí řeči. Pobyt byl pro mě krásný zážitek 
a ráda bych si ho někdy zopakovala.

Nikola, 2 týdny, standardní kurz 20, 
rezidence, 28 300 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do USA • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola nabízí letní přípravu na 

zkoušky Cambridge na 4 nebo 

8 týdnů. Vyzkoušejte zajímavou 

kombinaci kurzu angličtiny 

a filmové vědy. Tento program 

škola nabízí ve spolupráci 

s New York Film Academy 

a The los Angeles Film School. 

Začátečníci jsou na kurzech 

obecné angličtiny vítáni každé 

první pondělí v měsíci. Co se 

týká nezávislého ubytování, 

studenti se mohou ubytovat 

v rezidencích v docházkové 

vzdálenosti do školy. Některé 

rezidence navíc nabízí pokoje 

s vlastní koupelnou.

min. 16 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/TOEFl

hostitelská rodina/rezidence

20/28 lekcí týdně (à 45 min.)

kurzy 25+

angličtina + film

8584 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



HONOlulu
Global Village English Centres

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 16 lekcí, 2 týdny od 17 100 od 660

Pobyt 2 týdny od 37 050 od 1 425

místo pobytu
Havajské ostrovy jsou souostroví korálových 
a sopečných ostrovů v Tichém oceánu. Jde 
bezesporu o nejexotičtější stát USA. Turisté 
sem míří za nádhernou divokou přírodou, 
tropickým klimatem a stále živou původní 
kulturou. Hlavní město Honolulu je bezpečné, 
kosmopolitní místo s velmi přátelskou 
a uvolněnou atmosférou.

jazyková škola
Škola sídlí v centru města v moderní budově 
nedaleko slavné pláže Waikiki. Přímo 
z učeben a společenské místnosti mají 
studenti nádherný výhled na oceán a hory. 
Studenti mohou vybírat z široké nabídky 
kurzů a aktivit, jako je například jóga, surfing 
nebo tanec hula hula.

uSA

NAŠe dOpOručeNí

•  spojte jazykový pobyt s dovolenou

•  pobyty pro rodiče s dětmi

•  kurz obchodní angličtiny

OHlAS
Pobyt jsem si moc užila a budu na něj dlouho 
vzpomínat. Školu bych rozhodně každému doporučila. 
Člověk si zde navíc k tomu užije příjemné počasí, teplo 
a sluníčko!

Michaela, 4 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 65 200 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do USA • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • aktivity • 
kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji bez stravy • závěrečný certifikát 
• informační balíček

Nepřehlédněte

Škola je oficiálním zkouškovým 

centrem pro zkoušky Cambridge. 

Kurzy obecné angličtiny mohou 

po ověření nástupních termínů 

navštěvovat i začátečnící. 

Některé školní rezidence 

poskytují transfer z letiště 

na místo ubytování zdarma. 

Škola Global Village zajišťuje také 

juniorské kurzy nebo pobyty pro 

rodiče s dětmi, které kombinují 

výuku angličtiny a volnočasový 

program. Již při plánování 

jazykového pobytu je možné 

objednat aktivity jako je například 

plavání s delfíny, parasailing nebo 

potápění v kleci se žraloky.

min. 16 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/CPE/TOEFl

hostitelská rodina/rezidence

16/20/25 lekcí týdně 
(à 50 min.)

surfing/hula hula/ukulele/
fitness/jóga

obchodní angličtina

8786 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



tOrONtO
CES

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 300 od 515

Pobyt 2 týdny od 26 000 od 1 000

místo pobytu

Toronto je nejlidnatější město Kanady 

a díky vysoké životní úrovni a otevřenosti 

obyvatel vůči jiným kulturám se řadí mezi 

místa s nejlepšími podmínkami k životu. 

Najdete zde jednu z největších samostatně 

stojících staveb světa – CN Tower, obrov-

skou zoo nebo mnoho galerií – například 

baťa Shoe Museum.

jazyková škola

Škola CES kromě různých intenzit kurzů 

obecné angličtiny nabízí také kombinaci 

s obchodní angličtinou nebo zkouškové 

kurzy. Pro motivované studenty od 30 let je 

možnost zvolit obecnou angličtinu v minis-

kupině s max. 8 studenty ve skupině.

kANAdA

NAŠe dOpOručeNí

•  obecná angličtina pro studenti od 30 let

• kombinace s obchodní angličtinou

•  speciální ceny kurzovného pro naše klienty

OHlAS
S jazykovým kurzem a ubytováním jsem byl spokojen, škola měla 
i velký výběr mimoškolních aktivit (výlety, voleyball). Hostitelská 
rodina byla příjemná a mohl jsem se s nimi bez problémů bavit.

Tomáš, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 25 500 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Kanady • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný certifikát 
• informační balíček

Nepřehlédněte

CES se s 27 třídami 

řadí mezi větší typy 

škol a pro své studenty 

organizuje nejrůznější 

volnočasové aktivity 

jako je návštěva muzeí, 

výlet na Niagarské 

vodopády nebo 

návštěva hokejových 

zápasů.

Co se týká ubytování, 

tak v případě zájmu 

je možné si připlatit 

za nadstandardní 

hostitelskou rodinu 

s pokojem s vlastní 

koupelnou.

min. 16 let

max. 16 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina

20/25/30 lekcí týdně 
(à 50 min.)

obchodní angličtina

kurzy 30+

8988 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



kANAdA

tOrONtO, mONtréAl
IlSC

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 17 lekcí, 2 týdny od 11 350 od 440

Pobyt 2 týdny od 27 900 od 1 075

místo pobytu
Toronto vás i přes rozsáhlou mrakodrapovou 
zástavbu překvapí spoustou zeleně, díky které 
si vysloužilo přezdívku „město v parku“.
Montréal je po New Yorku městem, které 
má největší množství restaurací na počet 
osob v Severní Americe. To dokazuje, že 
místní obyvatelé mají rádi zábavu a posezení 
s přáteli. Mimo jiné je známé tím, že se zde 
mluví anglicky i francouzsky.

jazyková škola
budovy škol se v obou lokalitách 
nachází přímo v centru měst a jsou tedy 
skvělým výchozím bodem pro poznávání 
nejatraktivnějších částí okolí. IlSC Montréal 
přisuzuje stejnou důležitost výuce anglického 
i francouzského jazyka, které navíc můžete 
i vzájemně kombinovat. 

NAŠe dOpOručeNí

• pro naše klienty výrazně snížené ceny kurzovného oproti oficiálnímu ceníku

• široká nabídka intenzit kurzů

• kombinace angličtiny a francouzštiny v Montréalu

OHlAS
IlSC v Montréalu je úžasná škola s přátelským prostředím. 
O kvalitě vyučujících není nejmenší pochyb, nabídka volno-
časových aktivit je taky velká, takže je z čeho vybírat a člověk 
se rozhodně nenudí. 

barbora (Montréal), 3 týdny, intenzivní kurz 30, 
hostitelská rodina, 33 910 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Kanady • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji s polopenzí • závěrečný certifikát 
• informační balíček

Nepřehlédněte

Obě školy jsou 

oficiálním zkouškovým 

centrem Cambridge 

a IElTS. Využijte 

v Montréalu možnost 

kombinace studia 

angličtiny a pobytu ve 

francouzsky mluvící 

rodině a naopak. Škola 

nabízí také širokou 

škálu tematicky 

zaměřených lekcí, např. 

marketing, žurnalistika 

nebo webdesign. 

V Torontu je navíc 

možné studovat večerní 

kurz obecné angličtiny.

min. 16 let

max. 16 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina/rezidence

13/17/24/30 lekcí týdně 
(à 50 min.)

obchodní angličtina

min. 1 týden

9190 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



kANAdA

vANcOuver
Tamwood International College

Orientační ceny CZK  EUR

Intenzivní kurz 28 lekcí, 2 týdny od 15 300 od 590

Pobyt 2 týdny od 23 580 od 910

místo pobytu

Poloha města je skutečně jedinečná: 

na jedné straně ho obklopují štíty hor 

se zasněženými vrcholky, na druhé pak 

pláže a oceán. V jeho bezprostředním 

okolí se nachází národní parky a na své 

si díky blízkosti vyhlášeného zimního 

střediska Whistler přijdou i všichni 

milovníci sportů.

jazyková škola

Tato menší moderní škola se nachází 

v centru města a zakládá si na osobním 

přístupu ke studentům. Vedle obecných 

kurzů angličtiny škola nabízí také 

dlouhodobé studijně-pracovní programy 

v rámci tzv. Career programu.

NAŠe dOpOručeNí

•  u nás výhodné balíčkové ceny

•  s námi neplatíte registrační poplatek

•  spojte studium s prací

OHlAS
Zatiaľ mám za sebou len dva týždne z ročného pobytu, ale prvé 
dva týždne v škole Tamwood International College vo Vancouveri 
hodnotím na 100 %. Všetko prebieha nad moje očakávania. 
Najlepšie hodnotím polohu školy v samom centre mesta, priateľský, 
ochotný a podporný prístup zamestnancov školy, kvalitných učiteľov 
s profesionálnymi skúsenosťami v odbore "hospitality, service and 
tourism" a veľmi zaujímavý kurz. 

Vanda, 48 týdnů, Career Program, 122 940 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Kanady • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hostitelské 
rodině, v jednolůžkovém pokoji bez stravy • závěrečný 
certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Pokud zvažujete 

dlouhodobý pobyt, 

máte pokročilejší 

angličtinu a chcete 

v rámci pobytu pracovat, 

pak zvolte oblíbený 

Career program. 

Zlepšíte si angličtinu 

zaměřenou na cestovní 

ruch a pohostinství 

a ke studijnímu vízu 

dostanete pracovní 

povolení. Tento program 

jako alternativu volí 

také neúspěšní zájemci 

o Working Holiday 

vízum.

min. 17 let

max. 15 studentů

zkouškové kurzy
IElTS

hostitelská rodina

28/32 lekcí týdně (à 45 min.)

obchodní angličtina

min. 1 týden

9392 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



cAlgAry
Global Village English Centres

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 13 300 od 515

Pobyt 2 týdny od 19 200 od 740

místo pobytu

Centrum Calgary je plné mrakodrapů 

a moderních budov, ale už hodinu cesty od 

města se nachází nádherná horská příroda 

– populární národní park banff.

Calgary je také známé svou ekonomickou 

vyspělostí, což dokazuje například MHD, 

které je v centru města zcela zdarma.

jazyková škola

Škola Global Village nabízí kromě 

klasických kurzů také kombinace se 

sportovními aktivitami. Rodinné prostředí 

školy s ochotným personálem zpříjemní 

pobyt, škola zároveň dbá na vysokou 

úroveň výuky i ostatních služeb.

kANAdA

NAŠe dOpOručeNí

•  u nás celoroční sleva 15 % z kurzovného

•  obecná angličtina pro studenty od 30 let

•  obchodní angličtina

OHlAS
Calgary jako takové je příjemné město, a i celkem klidné, což jsem 
přesně chtěla. Ve škole bylo skvělé, přátelské prostředí, výuka 
hodně intenzivní a zábavná. Škola nabízí plno aktivit jak přes týden, 
tak o víkendech. Vůbec jsem nečekala, že to bude tak dobré. I za 
tak krátkou dobu jsem se toho hodně naučila a poznala super lidi. 
V homestay bylo taky všechno v pořádku.

Eva, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 23 630 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Kanady • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
a ubytovací poplatek • ubytování v hostitelské rodině, 
v jednolůžkovém pokoji bez stravy • závěrečný certifikát 
• informační balíček

Nepřehlédněte

Kurzy obecné 

angličtiny mohou 

studovat také 

začátečníci – v daných 

nástupních termínech. 

V případě zájmu je 

možné si připlatit 

za nadstandardní 

hostitelskou rodinu 

s pokojem s vlastní 

koupelnou. Calgary 

je v zimních měsících 

ideálním místem pro 

zimní sporty a v létě 

pro turistiku.

min. 16 let

max. 16 studentů

zkouškové kurzy
FCE/CAE/IElTS

hostitelská rodina

20/25/30 lekcí týdně 
(à 50 min.)

obchodní angličtina

kurzy 30+

9594 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



AuStrálie
Studium s možností práce

Okouzlí vás písčitými plážemi v dosahu 
ruchu velkoměst, korálovými útesy, 
tropickými pralesy, netypickými 
zvířaty, původní kulturou domorodých 
Aboriginců a v neposlední řadě 
přátelskou a nekonfliktní povahou 
Australanů. 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.

Populární jsou kurzy obecné angličtiny, 
případně v kombinaci s přípravným 
kurzem na složení mezinárodně 
uznávaných zkoušek. Pokročilejší 
studenti mohou absolvovat odborné 
kurzy zakončené certifikátem 
nebo diplomem a specializovat se 
na zvolenou oblast jako například 
marketing, management, obchod, 
pohostinství, ale také informační 
technologie a další. 

Austrálie patří mezi země, kde mohou 
kienti z Česka i Slovenska v průběhu 
jazykového nebo odborného kurzu 
legálně pracovat na poloviční úvazek 
(maximálně 20 hodin/týdně). Jedinou 
podmínkou je získání australského 
studijního víza.

Populární jsou kurzy obecné angličtiny, 
případně v kombinaci s přípravným 
kurzem na složení mezinárodně 
uznávaných zkoušek. Pokročilejší 
studenti mohou absolvovat odborné 
kurzy zakončené certifikátem 
nebo diplomem a specializovat se 
na zvolenou oblast jako například 
marketing, management, obchod, 
pohostinství, ale také informační 
technologii a další.

vízové podmínky
Pro turistické cesty nebo 
krátkodobé studium do 90 dnů 
žádáte o turistické vízum. 
V případě, že chcete odjet na delší 
dobu, musíte žádat o studijní 
vízum. Vízum v žádném případě 
není překážkou, spíše naopak. 
K dlouhodobému studijnímu vízu 
totiž dostanete pracovní povolení 
na částečný úvazek. Na pobyt si 
tak přivyděláváte a další náklady již 
platíte z vydělaných peněz. Vízum za 
vás rádi vyřídíme.

NAŠe dOpOručeNí

•  dlouhodobé odborné kurzy za skvělé 

ceny – výuka a rozvrh přizpůsobené 

pracujícím studentům

•  job cluby jazykových škol – asistence 

při vyřízení formalit po příjezdu 

a tipy na hledání práce

•  práci najdete zejména v oblasti 

cestovního ruchu a pohostinství

•  zkuste něco nového – surfování, 

potápění, road tripy, kempování 

a adrenalinové sporty

AuStrálie

AuStrálieAuStrálie

brisbane

Cairns

Gold Coast

Sydney

Melbourne

Perth

OHlAS
8 měsíců v Austrálii bylo těch nejlepších 
v mém životě. Chodila jsem na jazykovou 
školu v Sydney, studovala obecnou angličitnu 
a poté zkouškový kurz FCE, což se ukázalo 
jako výborná kombinace. Studium jsem 
kombinovala s prací v rušné restauraci 
v centru města, kde jsem poznala spoustu 
lidí a vydělala si pěkné peníze. Volný čas 
jsem nejčastěji trávila na plážích, kde jsme 
také často dělali bbQ a bavili se do pozdních 
hodin. Rozhodnutí odjet do Austrálie 
mi naprosto změnilo život a budu na to 
vzpomínat celý život.

Soňa, 8 měsíců v Sydney
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AuStrálie

gOld cOAStmelBOurNe

místo pobytu
Gold Coast v překladu Zlaté pobřeží, má 
dohromady přes půl miliónu obyvatel 
a považuje se tak za druhé největší 
město australského státu Queensland. 
Je to známá turistická destinace, pro 
kterou je charakteristické slunečné 
subtropické klima.

Koho by nelákaly písčité břehy Tichého 
oceánu? Hlavním magnetem Zlatého 
pobřeží je Ráj surfařů – Surfers 
Paradise, jehož atmosfére se dá srovnat 
s nejslavnějšími přímořskými letovisky. 
Můžete zde vyzkoušet snad všechny vodní 
sporty, na které si jen vzpomenete – od 
typického surfování až po vodní lyžování.

místo pobytu
Melbourne je postaveno kolem Port Phillip 
bay a je známé především svou impozantní 
architekturou. Centrem města jezdí pravi-
delně historická tramvaj, která vás povozí 
okružní trasou zcela zdarma. Město je vel-
mi přátelské také k cyklistům, což je mezi 
studenty populární dopravní prostředek. 

Melbourne je uznáváno jako kulturní kapi-
tál Austrálie, pořádá se zde mnoho filmo-
vých festivalů, velké výstavy umění a četné 
hudební oslavy. Každoročně v lednu se zde 
koná známá tenisová událost Australian 
Open. Melbourne je skvělým výchozím bo-
dem pro poznávání okolí - například Phillip 
Island, kde můžete spatřit kolonii tučňáků 
vycházejících každý večer z moře na pláž.

NAŠe dOpOručeNí

• dlouhodobé kurzy za super ceny

• velká nabídka prací v letní sezóně

• surfařský ráj, kde si užijete zábavu

NAŠe dOpOručeNí

• příjemná atmosféra školy 

• flexibilní rozvrh odborných kurzů 

• studujte v tropickém ráji

NAŠe dOpOručeNí

• ranní, odpolední nebo večerní výuka

•  dlouhodobé odborné kurzy

• celoročně příjemné podnebí

AuStrálie

lSi 
pOrtSmOutH

AuStrálie

cAirNS

místo pobytu
Sydney je nejstarší, turisticky 
nejzajímavější a také největší město 
v Austrálii. Je to velkoměsto, ve 
kterém se rozmanitými způsoby 
stýkají nejrůznější národnosti, kultury 
a etnické skupiny. Město s nádherným 
přístavem je obklopeno písčitými 
plážemi, které přímo nabádají 
k potápění, jachtingu a samozřejmě 
plavání. 

Sydney je městem plným rozdílů. 
Centrum města je rušné a dynamické, 
okolí pláže bondi  a Manly vás však 
překvapí svou pohodou a klidem. 
Snad právě ona veselá lehkost dělá ze 
Sydney ideální místo pro jazykový pobyt.

NAŠe dOpOručeNí 

•  výhodné ceny a flexibilní rozvrh škol

•  bondi beach – pláž oblíbená surfaři

• život v nejznámějším australském městě

SydNey

AuStrálie

místo pobytu
Cairns je malé pulzující město na 
severovýchodním pobřeží Austrálie. 
leží v nádherné zátoce Trinity bay. 
Na sever od Cairns najdete mokré 
tropické deštné pralesy, na jihu je 
mnoho vodopádů a jezer, na východě 
najdete slavný Velký bariérový útes. 
Tento největší korálový útes naší planety 
slibuje nezapomenutelný zážitek.

Cairns je domovem krásných severních 
pláží, které se rozprostírají na 26 
kilometrech. Díky lidem přijíždějícím 
z celého světa hlavně kvůli potápění, 
k němuž jsou tady opravdu skvělé 
podmínky, zde panuje čilý turistický ruch.
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NOvý zélANd
Studium s možností práce

Země plná nádherných hor, lesů 
a jezer, nekonečných zelených pastvin 
i dlouhých pláží láká nejen nadšené 
a poznáníchtivé cestovatele, ale také 
nejeden filmový štáb včetně autorů 
slavné trilogie Pána prstenů. Nový 
Zéland je opravdovou přírodní perlou 
naší zeměkoule a jeho návštěva ve vás 
zanechá vzpomínky na celý život. Tato 
země leží prakticky přesně na půli 
cesty mezi rovníkem a jižním pólem. 

Novozélanďané neboli Kiwi, jak 
se sami obyvatelé této země 
nazývají, vás překvapí přátelskostí, 
otevřeností a čestností. Nový 
Zéland patří mezi země proslulé 
zejména bohatou nabídkou 
sportovního vyžití. Ideální spojení 
studia jazyka s aktivní dovolenou 
nabízejí místa jako je Queenstown, 
vyhlášené novozélandské centrum 
adrenalinových sportů.

Studium angličtiny volí na první 
měsíce pobytu nejčastěji zájemci 
o dlouhodobý pobyt. Chtějí se v jazyce 
zdokonalit a zlepšit si tak šanci na 
hledání práce. Nový Zéland patří mezi 
hrstku zemí, kde můžete studovat 
a zároveň pracovat. Držitel studijního 
víza na 14 týdnů a více získává totiž 
pracovní povolení. 

Nový Zéland nabízí jedinečnou 
příležitost strávit rok v "zemi 
Pána prstenů". V rámci Working 
Holiday víz můžete až rok pracovat 
a cestovat. Toto pracovní vízum 
umožňuje vykonávat placené práce 
po dobu nejvýše 12 měsíců. Počet 
míst je omezen kvótou, která bývá 
každoročně obnovována.

vízové podmínky
Pro pobyty na Novém Zélandu v délce 
do 90 dnů platí pro občany ČR i SR 
bezvízový styk. Pokud chcete na No-
vém Zélandu také pracovat, je nutné 
zažádat o příslušné vízum. Práci na 
částečný úvazek umožňuje dlouhodo-
bé studijní vízum. S podáním žádosti 
vám samozřejmě pomůžeme. Alter-
nativou je Working Holiday vízum, 
pracovní povolení pro mladé lidi, kteří 
chtějí strávit rok na Novém Zélandu 
a přivydělat si na cestování. V rám-
ci tohoto víza není nutné studovat, 
ale vřele to do startu doporučujeme 
na rozmluvení a posléze pro lepší 
pracovní uplatnění. Počet víz je ale 
omezený a je důležité se na proces 
podání žádosti důkladně připravit.

NAŠe dOpOručeNí 

•  studium v rámci Working Holiday 

víza – rozmluvíte se, poznáte nové 

lidi a začátky budou jednodušší

• víkendové výlety spojené 

s kempováním v nádherné přírodě

• studijní skupiny s malým počtem 

studentů

• možnost navázat na studium prací na 

farmě, au-pair nebo neplacenou stáží

NOvý zélANd 

NOvý zélANd NOvý zélANd

Auckland

Napier

Queenstown
Wellington

OHlAS
V skole su neskutocne skveli a priatelski 
ludia. S lepsimi som sa este nikde nestretol. 
A to vsetci do jedneho.
Ucitelka Margaret, ktora ma ucila posledne 
dva tyzdne, je najlepsi ucitel akeho som 
v zivote poznal.
Dobrosrdecnost a priatelskost v tejto skole 
nema obdobu.
Takisto moja domaca pani bola velmi 
dobra, vzala ma jeden vikend na vyhliadkovy 
kopec Te Mata Peak, ktory som chcel vidiet 
a nechcela za to nic. Aj ked som jej chcel 
zaplatit. 
Chcel som mensie mesto kde je klud. Vybral 
som si skvele. Napier je krasne a tiche 
mestecko, nepoznam na svete bezpecnejsie 
miesto, kde by boli lepsi ludia ako prave tu.

luboš, 4 týdny v Napier
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NOvý zélANd

welliNgtONNApier

místo pobytu
Wellington je hlavním městem Nového 
Zélandu s velmi rušným kosmopolitním 
charakterem. Nachází se na jižním cípu 
Severního ostrova na pobřeží Cookova 
průlivu. Odtud se vypravují trajekty na 
Jižní ostrov. Wellington je ze tří stran 
obklopen mořem, takže má jako přístav 
důležitou ekonomickou roli. Obyvatelstvo 
tvoří převážně Evropané a Asiaté.

Osobité kouzlo má malebný kopcovitý 
terén. Ulice plné ostrých zatáček klesají 
městem dolů do centra k přístavu 
k okázalé pobřežní promenádě zátoky 
Oriental bay. Stejně jako Nový Zéland 
má i Wellington typické oceánské 
podnebí, takže průměrné roční teploty 
jsou poměrně vyrovnané.

místo pobytu
Napier je malebné přístavní město na 
východní straně Severního ostrova, pře-
zdívané rovněž jako Art Deco city. Svou 
výhodnou polohou u pobřeží Tichého 
oceánu a příjemným, téměř lázeňským 
prostředím město přitahuje zejména ty, 
kdo touží po klidu, krásné přírodě a po-
bytu stranou velkoměsta.

Napier leží na severním ostrově v Jes-
třábí zátoce (Hawke bay). Díky teplému 
počasí tu dozrává nejvíce ovoce z celé 
země, především kvalitní hroznové víno, 
ale i kiwi, broskve, nektarinky, třešně, 
jablka a další. Právě v této oblasti najde-
te sedmnáct nejznámějších novozéland-
ských vinic.

NAŠe dOpOručeNí

• škola v samém srdci města

• asistence při hledání práce 

• kurzy obecné angličtiny

NAŠe dOpOručeNí

• zvýhodněné ceny pro dlouhodobé pobyty 

• menší rodinná škola

• Job club zdarma

NAŠe dOpOručeNí

• kurzy i pro začátečníky 

• malé studijní skupiny 

• spojení angličtiny s degustací vína/golfem

NOvý zélANd

lSi 
pOrtSmOutH

NOvý zélANd

QueeNStOwN

místo pobytu
Auckland je největším městem 
a přístavem Nového Zélandu. leží na 
čtyřiceti osmi vyhaslých sopkách mezi 
mnoha pobřežními zátokami a dvěma 
překrásnými přístavy. Aucklandu se 
přezdívá město jachet a plachetnic, 
údajně je zde nejvyšší počet plachetnic 
na světě v poměru k celkovému počtu 
obyvatel. V letních měsících oceán 
doslova rozkvete pestrobarevnými 
plachtami supermoderních jachet 
i letních jachtiček.

Auckland je velice elegantní město, 
které se může pochlubit také 
nádhernou okolní krajinou. Mezi hlavní 
symboly města patří jistě známá 
vyhlídková televizní věž Sky Tower.

NAŠe dOpOručeNí 

•  pro naše klienty zvýhodněné ceny

• zdokonalte se v angličtině a zvyšte 

svoje šance na hledání práce

AucklANd

NOvý zélANd

místo pobytu
Queenstown je jedno z nejkrásnějších 
měst na světě. Rozprostírá se 
na březích kouzelného jezera 
lake Wakatipu. Je rovněž jednou 
z nejnavštěvovanějších lokalit 
Jižního ostrova a to především díky 
okolním nádherným horám, jezerům 
a prvotřídním lyžařským svahům. 
Turisté ho vyhledávají také pro jeho 
přátelskou atmosféru, která tu panuje 
po celý rok.  

Queenstown je bezkonkurenčně největší 
středisko adrenalinových sportů na 
Novém Zélandu. V zimě je město rájem 
snowboardistů a lyžařů, v létě pak 
turistů a horolezců.
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jiHOAFrická repuBlikA

kApSké měStO
lAl language Centre

BANgkOk 
International House

místo pobytu
Jihoafrická republika je jedním 
z nejvyspělejších států Afriky. Jeho 
metropole, Kapské Město, se dnes 
těší velké oblibě mezi turisty díky 
statusu moderního a bezpečného 
města a překrásnému okolí – pláže 
u Atlantského oceánu, safari a kapská 
Tabulová hora vás jistě nadchnou.

jazyková škola
Škola lAl sídlí v centru města. Svým 
studentům poskytuje kampus, kde je 
vše na jednom místě – učebny, ubytovna, 
restaurace i odpočinková zóna, a to 
vše jen pár minut od písečné pláže 
s promenádou. Vedle standardních 
kurzů se ke studiu nabízí také zkouškový 
kurz IElTS a TOEFl.

místo pobytu
Thajsko, proslulé jako země úsměvů, 
pralesa, zlatých chrámů a stovek ostrovů, 
je asijské království, domov siamských 
koček, orchidejí a desetiny všech 
existujících živočišných druhů. Oblíbená 
turistická destinace vás svou exotickou 
atmosférou jistě chytne za srdce.

jazyková škola
International House sídlí v centru 
hlavního a zároveň nejvíce osídleného 
města státu, v bangkoku. Škola se 
zaměřuje na kvalitní výuku angličtiny 
v nových, moderních prostorách 
s multimediálním vybavením a nabízí 
také bohatý volnočasový program.

místo pobytu
barbados je malý karibský ostrov a jedna 
z nejoblíbenějších turistických destinací 
na světě. bývalá britská kolonie, 
která proslula svou unikátní přírodou, 
písečnými plážemi, létajícími rybami, 
grapefruity, Rihannou a vousatými 
fíkovníky. 

jazyková škola
Codrington language Centre je přední 
institucí v jazykovém vzdělávání na 
ostrově. Je umístěna jen několik minut 
od pláže a svým studentům nabízí 
prostorné a prosvětlené učebny, osobní 
přístup a profesionální výuku v malých 
studijních skupinách.

NAŠe dOpOručeNí

•  angličtina na safari – Travelling Classroom

•  netradiční volnočasové aktivity

•  kurzy pro věkovou kategorii 40+

NAŠe dOpOručeNí

•  zkouškové kurzy IElTS, TOEFl, FCE, CAE, CPE

•  kurzy obchodní angličtiny

•  možnost ubytování 10 minut od školy

tHAjSkO

BridgetOwN
Codrington language 
Centre

místo pobytu
Singapur patří mezi tři samostatné 
městské státy na světě, rozkládající se 
na jednom hlavním ostrově a několika 
desítkách dalších ostrůvků, většinou 
neobydlených, v jihovýchodní Asii. Dnes 
je centrem vzdělání a jednou z nejrychleji 
se rozvíjejících zemí.

jazyková škola
GEOS je škola s více než 20letým 
působením. V moderních a prostorných 
učebnách zajišťuje kvalitní a interaktivní 
výuku angličtiny pro praktické využití 
v denním životě nejen v zahraničí – při 
dalším studiu, v práci i doma, a to 
formou konverzace, poslechu, čtení 
i psaní.

NAŠe dOpOručeNí 

•  výuka s rodilými mluvčími

•  ubytování v hostitelské rodině

•  novinka tohoto roku

NAŠe dOpOručeNí 

•  studium u pláže v Karibiku

•  výuka s rodilými mluvčími

•  pestrá nabídka volnočasových aktivit

SiNgApur
GEOS language Centre
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NěmeckO

BerlíN
German language School

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 8 900 od 345

Pobyt 2 týdny od 20 100 od 775

místo pobytu

Škola se nachází v srdci samotného 

berlína, a to ve velmi stylové čtvrti 

Prenzlauer berg, která nabízí nejrůznější 

možnosti kulturního vyžití. Čtvrť je plná 

módních obchodů, galerií, barů, nočních 

klubů a restaurací, kde můžete ochutnat 

nejen výbornou německou kuchyni.

jazyková škola

GlS je se svými 16 000 m2 největší 

jazykovou školou v Německu. V areálu 

školy je studentům k dispozici nejen 

ubytování, ale i knihovna, kavárna, jídelna, 

restaurace či plavecký bazén. GlS již 

pětkrát získala ocenění nejlepší jazyková 

škola v Německu.

NAŠe dOpOručeNí

•  vysoká úroveň vybavení areálu školy

• možnost ubytování v Low Budget Residenci 

• on-line přístup k přídavným studijním materiálům 

OHlAS
Na jazykový pobyt jsem se rozhodla vycestovat kvůli svému 
zaměstnání. Škola je opravdu velice kvalitní. S výukou 
samotnou i s ubytováním jsem byla velice spokojena. 

Věra, 2 týdny, kombinovaný kurz 20+10, 
hostitelská rodina, 46 160 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Německa • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování 
v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji bez 
stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte
Škola nabízí možnost 
intenzivního kurzu s nižším 
počtem studentů ve třídě.
GlS je i oficiálním testovacím 
centrem pro mezinárodně 
uznávané jazykové zkoušky 
TestDaF, telc a GOETHE, což 
studentům umožňuje složit 
zkoušku přímo v budově 
školy. GlS každoročně 
zajišťuje i specializované 
kurzy pro velké mezinárodní 
firmy. Každý týden je navíc 
k dispozici volnočasový 
program, v rámci kterého se 
můžete s ostatními studenty 
účastnit nejrůznějších aktivit 
a víkendových výletů do okolí 
berlína.

min. 18 let

max. 12 studentů

apartmán/hotel/
hostitelská rodina

20/25/30/40 lekcí týdně 
(à 45 min.)

kurzy 30+

začátečník

obchodní němčina
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NěmeckO

mNicHOv
INlINGUA

místo pobytu

Mnichov je hlavní město bavorska 

a současně je považován i za 

nejbezpečnější místo v Německu. Město 

je rovněž známé díky pivnímu festivalu 

Oktoberfest, který každoročně přiláká 

ticíce návštěvníků.  

jazyková škola

Inlingua má pobočky škol ve více jak 30 

zemích světa. Škola se nachází ve velké, 

moderně zařízené budově v centru města 

přímo naproti stanici metra. Studentům 

je k dispozici ubytování ve velmi pěkně 

zařízených apartmánech pouhých 10 minut 

chůze od školy.

NAŠe dOpOručeNí

• tříměsíční vstup na školní výukový intranet v ceně pobytu

• studijní materiály v ceně pobytu 

• široká nabídka aktivit

OHlAS
Na jazykový pobyt jsem se rozhodla vycestovat za 
poznáním a novými zkušenostmi. Nejspokojenější 
jsem byla s ubytováním, paní hostitelka byla 
naprosto skvělá, se vším pomohla. Také bych chtěla 
poděkovat Student Agency za rychlost. řešili jsme 
vše na poslední chvíli, přesto vše dopadlo dobře.

Michaela, 2 týdny, standardní kurz 20, hostitelská 
rodina, 32 240 Kč   

Nepřehlédněte

Studenti školy navíc obdrží i slevovou 

kartu, díky které získají zvýhodněné 

ceny na vstupy do mnohých muzeí, 

divadel, ale i na koncerty či do 

bazénů nebo např. slevy do různých 

obchodů a restaurací.

V rámci programu Inlingua City 

Hopping škola nabízí možnost 

kombinovat pobyt v berlíně 

a Mnichově, který zahrnuje kromě 

standardního rozsahu výuky 

i ubytování v hostitelské rodině 

s polopenzí.

Škola si vytváří i vlastní studijní 

materiály, aby tak bylo dosaženo 

co možná nejvyšší efektivity výuky.

min. 16 let

max. 12 studentů

20/26/30 lekcí týdně (à 45 min.) 

začátečník

zkouškové kurzy
TElC/TestDaF

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny  od 13 050 od 500

Pobyt 2 týdny od 24 030 od 925

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Německa • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytování 
v hostitelské rodině, ve dvoulůžkovém pokoji bez 
stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

hostitelská rodina/ 
apartmán/guesthouse

min. 1 týden

109108 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



NěmeckO

FrANkFurt
SPRACHCAFFE

místo pobytu

Frankfurt je nejen jedním z hlavních 

finančních center Evropy, ale i jedním 

z jejích největších dopravních uzlů. Město 

je mimo jiné i rodištěm světoznámého 

spisovatele J. W. Goetheho a pro svůj 

všudypřítomný ruch a mezinárodní mix 

získalo přezdívku Mainhatten. 

jazyková škola

Sprachcaffe se nachází na dohled od 

řeky Main, v docházkové vzdálenosti od 

centra města i od stanice metra. Škola je 

vybavená kavárnou, knihovnou, terasou 

i společenskou místností, kde se studenti 

mohou navzájem seznamovat a procvičovat 

si tak znalost němčiny. 

NAŠe dOpOručeNí

•  apartmány v docházkové vzdálenosti od školy

•  2 hodiny studijního klubu týdně v ceně kurzu

•  široká nabídka aktivit

OHlAS
Škola se nachází kousek od centra, v oblasti 
mnohých restaurací, obchodů a kaváren, což je 
super. Město je navíc plné muzeí, což jsem rovněž 
uvítala. Učitelé byli milí, přátelští a vždy ochotní. 
Mohu jen doporučit.

Kamila, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 27 600 Kč   

Nepřehlédněte

V případě alespoň jednoho 

absolvovaného jazykového pobytu 

nabízí škola studentům věrnostní 

slevu. A další slevu obdržíte, 

zúčastníte-li se pobytu ve dvou a jako 

již zkušený student jazykového kurzu 

se podělíte o své zážitky a nabyté 

zkušenosti. Škola studentům nabízí 

i možnost připlatit si ke standardní 

výuce kurzy zaměřené pouze na 

komunikaci. Za účast určitě stojí 

i poznávací výlet s průvodcem 

po těch nejlepších kulinářských 

pochoutkách Frankfurtu. Škola má 

navíc k dispozici možnost připlatit si 

k obecným lekcím němčiny i kurzy 

zaměřené pouze na konverzaci.

min. 16 let

max. 12 studentů

20/30 lekcí týdně (à 45 min.) 

začátečník

zkouškové kurzy
TestDaF

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny  od 9 950  od 385

Pobyt 2 týdny od 20 700 od 795

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Německa • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • studijní materiály 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní klub • registrační a ubytovací 
poplatek • ubytování v apartmánu, ve dvoulůžkovém 
pokoji bez stravy • závěrečný certifikát • informační 
balíček

hostitelská rodina/apartmán

obchodní němčina

111110 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



NěmeckO

FreiBurg A düSSeldOrF
Akademie Zeitgeist

Orientační ceny CZK EUR

Obecný kurz 20 lekcí, 2 týdny od 9 100 od 350

Pobyt 2 týdny od 18 200 od 700

místo pobytu
Academy Zeitgeist nabízí jazykové školy ve 
dvou německých městech – ve Freiburgu 
a Düsseldorfu. Zatímco v Düsseldorfu, 
sedmém největším městě Německa si 
přijdou na své milovníci ruchu velkoměsta, 
v klidnějším Freiburgu si užijí nadšenci do 
historie.

jazyková škola
Obě budovy školy Zeitgeist se nachází 
v centru města, v blízkosti kaváren 
a restaurací. Díky své poloze jsou obě 
školy dobře dostupné veřejnou dopravou 
z ubytování, které je možné i v docházkové 
vzdálenosti od školy. Učebny v obou 
školách jsou moderní a žáci v nich mohou 
využívat bezplatné wifi připojení. 

NAŠe dOpOručeNí

•  široká nabídka zkouškových kurzů

• spojte pobyt s poznáním německé kultury

•  ubytování maximálně 30 minut od školy

OHlAS
Kurz ve Freibergu jsem si vybrala kvůli jeho klidnému prostředí 
a historickému duchu, který člověk vnímá všude okolo. Město 
mě okouzlilo svojí atmosférou a s rodinou jsem si ihned padla 
do noty a mohla s nimi procvičovat němčinu i po škole, což bylo 
skvělým doplněním výuky, kde jsem se s každodenním jazykem 
moc nesetkala. 

Ilona, 3 týdny, intenzivní kurz, 
hostitelská rodina, 32 128 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Německa • návaznou dopravu na  
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění 

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Při volbě kurzu můžete 

vybírat z různých 

intenzit obecné 

němčiny. Motivovaní 

studenti se ve škole 

mohou připravit na 

některou ze zkoušek, 

kterou mohou složit 

přímo v areálu školy. 

Výhodou je také široký 

výběr ubytování, ať už 

v hostitelských rodinách 

nebo ve studiových 

apartmánech, 

vzdálených maximálně 

dvacet pět minut od 

školy.

min. 16 let

max. 12 studentů

20/25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

kurzy 30+

zkouškové kurzy
telc/DaF/Goethe/DSH
Studienkolleg

min. 1 týden

hostitelská rodina/ 
rezidence/apartmány

113112 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



NěmeckO

HAmBurk
Colón language Center

místo pobytu

Škola se nachází ve velmi pěkné 

a klidné části města na docházkové zóně 

Colonnaden, která díky svému umístění 

umožňuje navštívit veškeré dominanty 

a malebná zakoutí města bez nutnosti 

využití dopravy.

jazyková škola

Colón language Center je jednou 

z největších jazykových škol v Německu, 

která je akreditována švédským 

ministerstvem školství.

V budově škol jsou k dispozici i ubytovací 

prostory, které svým vybavením zajišťují 

studentům maximální pohodlí. 

NAŠe dOpOručeNí

•  oblast bez dialektu

• odpolední kurzy za zvýhodněné ceny

• široký výběr volnočasových aktivit

OHlAS
Jsem velice ráda, že jsem si ke studiu němčiny 
vybrala jazykovou školu v Hamburku. V mnohém 
jsem dala i na doporučení Student Agency, která mi 
s výběrem pomohla a jazykový pobyt skvěle zařídila.  

Tereza, 2 týdny, standardní kurz 25,
 hostitelská rodina, 25 350 Kč

Nepřehlédněte

Škola, jako jedna z mála, garantuje 

možnost zvolit si mezi dopolední 

a odpolední výukou. K dispozici 

jsou rovněž kurzy zaměřené na 

konverzaci či gramatiku, které 

vám pomohou vypilovat nedostatky 

v problémové oblasti vaší znalosti 

německého jazyka. 

V případě pobytu od 4 týdnů škola 

nabízí studentům zvýhodněné ceny 

kurzů i ubytování v apartmánech. 

Colón language Center navíc vlastní 

i knihkupectví, kde si lze mimo jiné 

zakoupit i další učební materiály, 

včetně audionahrávek nejrůznějších 

cvičení, které se nachází přímo 

v budově školy.

min. 16 let

max. 14 studentů

10/25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník

zkouškové kurzy
TElC/TestDaF

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 25 lekcí, 2 týdny od 7 850 od 300

Pobyt 2 týdny od 19 950 od 770

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Německa • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • studijní materiály 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • ubytování v hostitelské rodině, 
v  jednolůžkovém pokoji bez stravy • závěrečný 
certifikát • informační balíček

školní rezidence/hostitelská 
rodina/sdílený apartmán
/studio

min. 1 týden

115114 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



NěmeckO

HeidelBerg, BerlíN
F+U ACADEMY OF lANGUAGES

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 8 890 od 340

Pobyt 2 týdny od 18 600 od 715

místo pobytu
Škola studentům nabízí možnost výběru 
lokality jazykového kurzu s umístěním 
jak v berlíně, druhém největším městě 
Evropské unie, tak i v Heidelbergu, 
metropoli filozofů, ve keré se mimo jiné 
nachází i nejstarší univezita Německa.

jazyková škola
budova školy v Heidelbergu je v porovnání 
s jazykovou školou v berlíně nejen menší, 
ale i mnohem starší. Obě se ovšem nachází 
v centru města s možností ubytování 
v docházkové vzdálenosti od školy. 
Studentům je navíc umožněno kombinovat 
lokality v rámci studia jazykových kurzů 
a získat tak mnohem víc zkušeností 
a nových zážitků.

NAŠe dOpOručeNí

•  možnost nahrazení výuky připadající na svátek

•  kurzy 50+ se speciálním kulturním programem

•  široká nabídka aktivit

OHlAS
Jazykový pobyt v Heidelbergu byl pro mě přínosem 
po všech stránkách. Nemám, co bych vytkla. 
Chválím i práci Student Agency.

Michaela, 3 týdny, intenzivní kurz 30 – gramatika, 
hostitelská rodina, 29 200 Kč

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Německa • návaznou dopravu na  
místo pobytu • náklady na MHD • studijní materiály  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění 

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování v apartmánu, ve dvoulůžkovém pokoji 
bez stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

Nepřehlédněte

Škola umožňuje zvolit si kurz se 

zaměřením buď na gramatiku, 

nebo lekce konverzace, aby tak 

studenti mohli docílit zdokonalení 

v problémové oblasti svých znalostí 

německého jazyka. Vzhledem 

k tomu, že F+U je v obou lokalitách 

oficiálně uznávaným testovacím 

cetrem, je možné složit i odbornou 

ECDl zkoušku z oboru IT technologií 

a v rámci školy v berlíně rovněž 

zkoušku Test WiDaF. Každý týden 

je navíc k dispozici volnočasový 

program, v jehož rámci se můžete 

s ostatními studenty účastnit 

nejrůznějších aktivit a víkendových 

výletů do okolí berlína.

min. 16 let

max. 15 studentů

20/30/35 lekcí týdně (à 45 min.)

kurzy 30+

začátečník

zkouškové kurzy
Test DaF/telc/TestAs/OnSet

obchodní němčina

117116 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



rAkOuSkO

vídeŇ
ACTIlINGUA ACADEMY

místo pobytu

Vídeň je považována za jednu 

z nejbezpečnějších metropolí světa, která 

získala i status města s nejvyšší kvalitou 

životní úrovně pro rok 2018. Vídeň je rovněž 

jedním z nejzelenějších měst Evropy s více 

než 2000 parky a 500 km cyklostezek.

jazyková škola

Actilingua se nachází pouhých 15 minut 

od centra města, hned naproti paláci 

belveder. V budově školy je studentům 

k dispozici kromě koutku s občerstvením 

i multimediální knihovna s 20 počítači 

a studovna. Actilingua má k dispozici 

ubytování vzdálené pouhých 10 minut jízdy 

MHD od školy.

NAŠe dOpOručeNí

•  široký výběr volnočasových aktivit

•  ubytování pouhých 10 minut MHD od školy

•  90% úspěšnost ve složení zkoušky OSD

min. 16 let

max. 12 studentů

25/35 lekcí týdně (à 45 min.)

obchodní němčina

začátečník

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 11 650 od 450

Pobyt 2 týdny od 18 600 od 715

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Vídně • návaznou dopravu na místo 
pobytu • náklady na MHD • další studijní materiály 
• fakultativní výlety • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • ActiLingua slovníček • program 
pro volný čas • ubytování v apartmánu, ve 
dvoulůžkovém pokoji bez stravy • závěrečný 
certifikát • informační balíček

OHlAS
Na jazykový pobyt jsem se rozhodl vycestovat za 
účelem poznání a získání nových zážitků a zkušeností. 
Actilingua je skvěle zorganizovaná, a to se netýká 
jen výuky, ale i nabízených aktivit, se kterými jsem byl 
velice spokojen. Tuto školu mohu jen doporučit.

Matěj, 2 týdny, standardní kurz 20, 
Actilingua rezidence standard, 22 900 Kč

Nepřehlédněte

Škola se snaží dosáhnout maximální 

efektivity výuky inteznivního kurzu 

nejen vyšším počtem lekcí, ale 

i nižším počtem studentů ve třídě. 

Studenti školy navíc obdrží 

i slevovou kartu, díky které 

získají zvýhodněné ceny vstupů 

do mnohých muzeí, divadel, ale 

i např. slevy do různých obchodů 

či restaurací. Vídeň však své 

návštěvníky přitahuje i možností 

všestranného vyžití tzv. on a budget 

(např. návštěva galerií, festivalů jídla, 

vánočních trhů). během zimního 

období (prosinec až březen) škola 

rovněž pořádá celodenní výlety do 

nedalekého lyžařského střediska. 

hostitelská rodina/apartmán/
rezidence

zkouškové kurzy
OSD/TElC

119118 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



rAkOuSkO

SAlzBurg
INlINGUA

místo pobytu
Salzburg je považován za jedno 
z nejkrásnějších měst na světě. Důkazem 
toho je i jeho historické centrum, které bylo 
zapsáno na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. řím severu, jak je 
Salzburg přezdíván, je mimo jiné i rodištěm 
světoznámého skladatele W. A. Mozarta. 

jazyková škola
Inlingua je největším vlastníkem 
soukromých škol s více než 350 institucemi 
ve více než 40 zemích světa. budova školy 
v Salzburgu se nachází přímo v historickém 
srdci města, v blízké vzdálenosti od 
hlavního vlakového nádraží a pouhých 
20 minut od letiště. Škola disponuje 
koutkem s občerstvením, studovnou 
i multimediální knihovnou s 20 počítači.

NAŠe dOpOručeNí

•  čtyřtýdenní vstup na výukový intranet školy v ceně pobytu

•  aktivity v ceně pobytu

•  studijní materiály v ceně pobytu

min. 16 let

max. 6 studentů

15/25 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník

zkouškové kurzy
TElC

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 17 550 od 675

Pobyt 2 týdny od 27 050 od 1 040

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Rakouska • návaznou dopravu 
na místo pobytu • náklady na MHD • 
fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • čtyřtýdenní vstup na 
výukový intranet • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji se 
snídaní • závěrečný certifikát • informační balíček

OHlAS
Príjemní a ochotní učitelia a výučba v malých skupinách sú 
výbornými predpokladmi pre veľmi kvalitnú školu, akou je aj 
Inlingua. Za dva týždne v hostiteľskej rodine mám len samé 
pozitívne skúsenosti a veselé príhody. Pani hostiteľka ma 
nebrala len ako výmenného študenta, ale ako člena rodiny. 
V dome je počas letnej sezóny ubytovaných aj niekoľko dalších 
študentov, s ktorými si môžete plánovať výlety a organizovať 
rôzne akcie. 

Samuel, 2 týdny, standardní kurz 15, 
hostitelská rodina, 24 130 Kč 

Nepřehlédněte

Velkou výhodou kurzů oproti 

jiným jazykovým školám je 

nízký počet studentů ve třídě, 

díky kterému mají i standardní 

kurzy intenzivnější formu 

výuky. Škola si rovněž vytváří 

své vlastní studijní materiály, 

aby bylo dosaženo maximální 

efektivity výuky. Studenti si 

mohou dopřát odpočinek 

ve společenské místnosti, 

kde je k dispozici nejen 

občerstvení, knihy, ale i stolní 

hry k rozptýlení. Novinkou 

je rozšíření nabídky o kurzy 

kombinované s víkendovým 

lyžováním. 

hostitelská rodina/hostel

min. 1 týden

121120 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



ŠpANělSkO

málAgA
MAlACA INSTITUTO

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 10 500 od 405

Pobyt 2 týdny od 16 300 od 630

místo pobytu
Málaga se nachází na krásném španělském 
pobřeží Costa del Sol a je označována za 
město s nejvyšší kvalitou životní úrovně ve 
Španělsku. Město je i rodištěm světoznámého 
malíře Pabla Picassa či herce Antonia 
banderase a je považováno za opravdový 
klenot Andalusie.

jazyková škola
Škola se nachází v rezidenční oblasti pouhých 
10 minut chůze od pláže a zhruba 15 minut 
autobusem od centra města. Malaca Instituto 
je jedinou jazykovou školou ve Španělsku, 
která již pětkrát získala ocenění Super star 
school. Mezi vybavení školy patří taneční 
studio, domácí kino se širokoúhlou TV a DVD 
přehrávačem, studovna s občerstvením a TV, 
venkovní bazén, posilovna, bar, restaurace 
a zahrada. 

NAŠe dOpOručeNí

•  rezidenční ubytování v areálu školy

•  registrační poplatek zdarma

•  24hodinová recepce v budově školy

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Španělska • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
poplatek • příplatek za úklid • ubytování 
v apartmánu, ve dvoulůžkovém pokoji bez stravy 
• závěrečný certifikát • informační balíček

min. 16 let

max. 10 studentů

20/24/26/30 lekcí týdně 
(à 50 min.)

začátečník

OHlAS
Absolvovat jazykový pobyt se školou Malaca Instituto bylo skvělé 
rozhodnutí. Škola disponuje vším, co může student potřebovat. 
Důležité při rozhodování pro mě bylo i doporučení Student Agency, 
která mi se vším pomohla. Už se těším, až zase někam vycestuji.

Vladislava, 2 týdny, standardní kurz 20,  
ubytování v rezidenci, 23 780 Kč

Nepřehlédněte

Studenti mají 

možnost využít 

i dalších lákavých 

kurzů z nabídky 

školy, jako jsou 

například učitelské či 

obchodní nebo kurzy 

španělštiny zakončené 

mezinárodně 

uznávanou zkouškou 

DElE. Malaca 

Instituto si navíc 

vytváří i vlastní 

studijní materiály, 

čímž v mnohých 

směrech zkvalitňuje 

a zefektivňuje výuku. 
apartmán/rezidence/
hostitelská rodina

kurzy 50+

ŠJ + tanec/
ŠJ + vaření

123122 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



ŠpANělSkO

mAdrid, BArcelONA A teNeriFe
ENFOREx

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 11 000 od 425

Pobyt 2 týdny od 18 300 od 705

místo pobytu
Španělské Tenerife na Kanárských 

ostrovech spolu s turisticky 

nejnavštěvovanějšími městy Španělska, 

barcelonou a Madridem, každoročně 

lákají nejen svojí kulturou a nespočtem 

památek, ale i tamní výbornou kuchyní.

jazyková škola

Umístění budov škol v centru umožňuje 

navštívit spoustu zajímavých míst. Za 

zmínku stojí hlavní turistická a nákupní 

ulice la Rambla v pěší vzdálenosti od 

školy v barceloně či nákupní ulice Gran 

Via, tzv. španělská broadway, která je 

jednou z nejpopulárnějších v Evropě.  

NAŠe dOpOručeNí

•  možnost kombinovat lokality

•  kombinace výuky španělštiny s lekcemi tance

•  studium na Kanárských ostrovech

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Španělska • návaznou dopravu na místo 
pobytu • náklady na MHD • studijní materiály  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • registrační poplatek • ubytování 
ve sdíleném apartmánu, ve dvoulůžkovém 
pokoji bez stravy • závěrečný certifikát • 
informační balíček

min. 16 let

max. 10 studentů

10/20/25/30 lekcí týdně 
(à 55 min.) 

začátečník

OHlAS
Při výběru jazykového pobytu pro mě byla důležitá jak 
jeho cena, tak i lokalita. Proto jsem velice ráda, že jsem 
si vybrala školu Enforex v barceloně. Škola je úžasná 
a obohacující. Každému mohu tento způsob studia jen 
doporučit. Výuka byla zábavná, podnětná a látka byla 
skvěle vystvětlena.

lucie, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 13 800 Kč

Nepřehlédněte

Pro své maximální pohodlí 

mohou studenti využít rezidenční 

typy ubytování ve vzdálenosti 

pouhých 10–15 minut chůze 

od školy. Studenti mají rovněž 

k dispozici obchodní kurzy 

španělštiny či různé kombinace 

kurzů se zajímavou nabídkou 

aktivit. V barceloně lze využít 

spojení výuky španělštiny 

s lekcemi vaření zaměřenými 

na středomořskou kuchyni 

a na Tenerife zase s lekcemi 

potápění. Enforex dále nabízí 

možnost studia standardního 

kurzu španělštiny během 

vánočního období.
rezidence/hostitelská rodina/ 
sdílený apartmán

zkouškové kurzy
DElE/SIElE

30+ (nikoli v Tenerife)/
50+ (pouze v Tenerife)

125124 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



ŠpANělSkO

vAleNcie, AlicANte, grANAdA, 
mArBellA 
ENFOREx

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 11 000 od 425

Pobyt 2 týdny od 16 700 od 645

místo pobytu
Enforex nabízí možnost studia v několika 
turisticky velmi oblíbených lokalitách. 
Valencie, Alicante, Granada a Marbella 
jsou vyhledávaná přímořská letoviska 
ve Španělsku, ve kterých se hravě 
snoubí pulzující společenský život 
a všudypřítomná přátelská atmosféra 
se španělskými tradicemi a výbornou 
kuchyní.

jazyková škola
budovy škol se nachází v docházkové 
vzdálenosti od pláže s výjimkou výukového 
centra v Granadě, které leží kousek od 
Alhambry, středověkého komplexu paláců 
postaveného původními obyvateli města. 
Studenti mohou využít rezidenční typy 
ubytování vzdálené pouhých 10–15 minut 
chůze od školy. 

NAŠe dOpOručeNí

•  možnost kombinovat lokality

• kombinace španělštiny s lekcemi tance

• spojení výuky s pobytem u moře

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Španělska • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • studijní materiály 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • registrační poplatek • ubytování ve 
sdíleném apartmánu, ve dvoulůžkovém pokoji bez 
stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 16 let

max. 10 studentů

10/20/25/30 lekcí týdně 
(à 55 min.) 

začátečník

OHlAS
Škola perfektná, úžasný prístup profesorov, profesoriek, pekné 
priestory, malé skupiny akurát vhodné na výuku jazyka.

Michaela, 2 týdny, standardní kurz 20,
 hostitelská rodina, 21 500 Kč

Nepřehlédněte

Škola ve Valencii 

nabízí možnost 

studia standarního 

kurzu španělštiny 

v miniskupině i během 

vánočních svátků.

Náročnějším studentům 

jsou dále k dispozici 

i kurzy zakončené 

zkouškou DElE či SIElE.

Jazyková škola 

v Granadě má v nabídce 

i kurz španělštiny 

kombinovaný s lekcemi 

vaření zaměřenými na 

středomořskou kuchyni.rezidence/sdílený apartmán/
hostitelská rodina

kurzy 30+ (pouze ve Valencii)/
50+ (nikoli v Granadě)

obchodní španělština

127126 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



lAtiNSká AmerikA

129128 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

dOmiNikáNSká repuBlikA, 
guAtemAlA, mexikO, peru
ENFOREx

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 8 200 od 315

Pobyt 2 týdny od 17 000 od 655

místo pobytu
latinská Amerika je skvělou destinací 
nejen pro milovníky exotiky, písečných 
pláží s křišťálově čistou vodou či vodních 
sportů, ale i pro ty, kdo rádi putují po 
stopách starodávné mayské či incké 
civilizace. V těchto lokalitách se vám 
podaří hravě snoubit jazykový pobyt 
s dovolenou u moře či s poznáváním 
dávných kultur.

jazyková škola
Pobočky škol se nachází v docházkové 
vzdálenosti od centra či přímo v centru 
měst s výjimkou školy v Mexiku, která 
je kousek od pláže. Jazykové centrum 
v Cuscu v Peru se navíc nachází i kousek 
od nejdůležitější památky Incké říše - 
Chrámu slunce.

NAŠe dOpOručeNí

•  možnost kombinovat lokality

• kombinace španělštiny s lekcemi tance

• spojení výuky s pobytem u moře

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Latinské Ameriky • návaznou 
dopravu na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
s polopenzí • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 16 let 
min. 17 let v Guatemale

max. 8 studentů

15/20/25/30 lekcí týdně 
(à 55 min./à 45 min. 
v Dominikánské rep.) 

OHlAS
Jazykový pobyt nadmieru splnil moje očakávania a môžem 
ho jedine vrelo doporučiť! Vrúcny kolektív, kvalitná, 
obohacujúca výuka - a to všetko v okúzľujúcom prostredí 
historického Cusca. 

Anna, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelské rodině, 17 700 Kč

Nepřehlédněte

Škola v Mexiku studentům 

nabízí možnost 

kombinovat kurzy 

španělštiny s lekcemi 

tance, vaření či yógy. 

Vetšina hostitelských rodin 

v Peru žije ve vzdálenosti 

maximálně 10 minut 

veřejnou dopravou od 

školy. V případě Peru je 

maximální počet studentů 

ve třídě pouhých 6, což 

znamená mnohem 

intenzivnější úroveň výuky 

i v případě klasického 

standardního kurzu.hostitelská rodina/apartmán/
rezidence

kurzy 50+ (pouze v Mexiku)

zkouškové kurzy
DElE/SIElE (pouze v Mexiku)

učitelské kurzy pouze v Mexiku



FrANcie

ANtiBeS
CENTRE INTERNATIONAl D'ANTIbES

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny  od 14 000   od 540

Pobyt 2 týdny od 21 280 od 820

místo pobytu
Hlavní budova školy le Chateau se 

nachází kousek od pláže i od centra 

města. CIA má však k dispozici ještě 

jednu budovu, le Port, ležící přímo v srdci 

města na docházkové zóně, pouhých 30 m 

od přístavu. 

jazyková škola

Areál hlavní budovy disponuje nejen 

nádhernou zahradou, ale i restaurací, 

která se nachází přímo na terase 

školy. Obě výuková centra jsou pak 

dále vybavena počítačovou místností 

a knihovnou. Pro maximální pohodlí 

lze využít rezidenční typ ubytování 

v docházkové vzdálenosti od školy, pláže 

i centra města.

NAŠe dOpOručeNí

•  registračni poplatek zdarma

• obousměrný transfer zdarma

• studijni materiály v ceně pobytu

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Francie • náklady 
na MHD • fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění 

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek • ubytování 
v rezidenci, ve dvolůžkovém pokoji bez stravy • transfer z/na letiště/
nádraží • závěrečný certifikát • informační balíček 

min. 18 let

max. 12 studentů

20/25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník

OHlAS
Do Francie jsem se rozhodla vycestovat kvůli zdokonalení 
francouzštiny a škola CIA v Antibách byla skvělou volbou. 
Nejen, že jsem se ve znalosti francouzštiny v mnohém zlepšila, 
ale získala jsem i nové přátelé a spoustu krásných zkušeností. 
Student Agency mi ve všem pomohla a spolupráci s nimi mohu 
jen doporučit.

Veronika, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelské rodině, 22 390 Kč

Nepřehlédněte

Velkou část roku škola 

nabízí akci 3 + 1 týden 

pobytu zdarma. V případě 

využití ubytování 

v hostitelské rodině je 

do ceny navíc zahrnuta 

i snídaně. Studenti školy 

dále obdrží i slevovou 

kartu, díky níž získají 

zvýhodněné ceny na 

vstupy do mnohých 

muzeí, divadel, kin, ale 

např. i slevy do různých 

restaurací či na taxi. CIA 

se může navíc pochlubit 

97% úspěšností ve složení 

jazykové zkoušky DElF.
hostitelská rodina/rezidence

kurzy 50+ 

obchodní francouština

131130 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



FrANcie

Nice
AZURlINGUA

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny  od 15 050   od 580

Pobyt 2 týdny od 24 500 od 945

místo pobytu
Nice, hlavní město francouzské 

Riviéry, je turisticky velmi oblíbeným 

přímořským letoviskem a rovněž i hrdým 

představitelem azurového pobřeží, 

které je právem považováno za jedno 

z nejkrásnějších na světě.

jazyková škola

Areál školy se dvěma budovami se 

nachází kousek od centra města v blízké 

vzdálenosti od vlakového nádraží 

a pouhých 15 minut chůze od pláže. Škola 

disponuje nejen počítačovou místností, 

kavárnou, koutkem s občerstvením, ale 

i prostornou zahradou s Wi-Fi připojením. 

NAŠe dOpOručeNí

•  studijní materiály v ceně pobytu

•  ubytování v areálu školy nebo v centru města

•  bohatý volnočasový program

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Francie • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek 
• ubytování v rezidenci, ve dvoulůžkovém pokoji bez 
stravy • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 18 let

max. 12 studentů

20/30/40 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník

OHlAS
Azurlingua v Nice je super a pobyt zde jsem si užila. Škola je 
kousek od centra i od krásné oblázkové pláže, je tu mnoho 
obchodů, muzeí a pěkný park s vyhlídkami na město. Kurz byl 
zaměřen hlavně na konverzační schopnosti a i s nižší znalostí 
francouzštiny jsem se dokázala brzy rozmluvit. líbilo se mi, 
že je výuka hodně praktická a na škole není moc Čechů. 
Oceňuji i výlety po okolí organizované školou, což byla zároveň 
i možnost, jak se více poznat s ostatními studenty. 

Gabriela, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 30 380 Kč

Nepřehlédněte

Pro náročnější studenty 

škola nabízí i obchodní, 

učitelské či zkouškové 

kurzy. U pobytů na 

alespoň osm týdnů škola 

studentům umožňuje 

složení TCF zkoušky 

zdarma. A v případě DElF 

zkoušky se Azurlingua 

může pochlubit 98% 

úspěšností v posledních 

dvou letech. Studenti dále 

obdrží slevovou kartu, 

na základě které získají 

zvýhodněné ceny do 

mnohých obchodů, kin, 

ale i na MHD.
hostitelská rodina/rezidence

kurzy 30+

FJ + vaření

133132 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



FrANcie

pAříž, BOrdeAux, mArtiNiQue
FRANCE lANGUE

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 16 200 od 625

Pobyt 2 týdny od 36 600 od 1 408

místo pobytu
Škola France langue nabízí možnost 
výběru jazykového kurzu ve velmi 
různorodých lokalitách. Květinový ostrov 
Martinique spolu se světoznámou 
vinařskou oblastí bordeaux a módou 
prodchnutou Paříži jsou turisticky velmi 
oblíbené destinace, které každoročně 
přílákají vysoký počet návštěvníků.

jazyková škola
Škola s pobočkou v Paříži disponuje dvěma 
budovami, Notre-Dame s umístěním 
hned naproti stejnojmenné katedrále 
a Victor Hugo, v docházkové vzdálenosti od 
Vítězného oblouku i od nejznámější pařížské 
třídy Champs-Élysées. Centrální umístění 
nabízí i areál školy ve městě bordeaux 
a na ostrově Martinique, kde se jazykové 
centrum nachází navíc i kousek od pláže. 

NAŠe dOpOručeNí

•  možnost zkombinovat výuku s dovolenou u moře

•  kombinace kurzů francouzštiny s lekcemi vaření

•  kombinace kurzů francouzštiny s lekcemi potápění či kitesurfingu

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Francie • návaznou dopravu  
na místo pobytu • náklady na MHD • studijní 
materiály • fakultativní aktivity • kapesné  
• pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji 
s polopenzí • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 17 let

max. 12 studentů

20/26/30 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník (nikoli Martinique)

OHlAS
Jazykový pobyt v bordeaux byl dokonalý. Paní Fišerová mi 
pomohla vyřídit všechny náležitosti spojené s ubytováním, 
studiem francouzštiny a transferem. letenky mi zařídil pan 
Klézl, se kterým jsem dlouhodobě spokojen, protože mi vždy 
najde letenku, dle mé potřeby.

Štěpán, 1 týden, superintenzivní kurz 30,
hostitelská rodina, 21 800 Kč

Nepřehlédněte

Milovníkům vína nabízí 

škola v bordeaux 

i kombinaci francouzštiny 

s tzv. enologickým kurzem 

neboli kurzem zaměřeným 

na nauku o víně. Nejen, 

že budete moci proniknout 

do zákulisí samotné 

výroby vína, ale navíc se 

vám naskytne i příležitost 

vyrobit si své vlastní. Pro 

náročnější studenty škola 

v Paříži a v bordeaux 

nabízí i zkouškové kurzy 

DElF a DAlF.
sdílený apartmán (Paříž)/ 
hostitelská rodina/rezidence 
(bordeaux, Martinique)

učitelské kurzy (pouze bordeaux)

obchodní francouzština 

135134 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



itálie

řím, FlOreNcie, miláN, SieNA
SCUOlA lEONARDO DA VINCI

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 12 300   od 475

Pobyt 2 týdny od 21 900 od 845

místo pobytu
Scuola leonardo da Vinci nabízí jazykové 

kurzy v těch nejvýznamějších městech 

Itálie a vy tak máte možnost zakusit 

jak ruch hlavního města, tak i pravou 

toskánskou atmosféru Florencie či Sieny 

a nebo navštívit světoznámou operu 

la Scala ve městě módy. 

jazyková škola

budovy škol se nachází přímo 

v historickém srdci měst. Pobočka školy 

v Miláně je navíc součástí univerzitního 

kampusu, v němž je studentům 

k dispozici nejen park, kavárna 

a počítačová místnost, ale i menza se 

studentsky velmi přijatelnými cenami. 

NAŠe dOpOručeNí

•  široký výběr aktivit

• studijní materiály v ceně pobytu

• kurzy 50+ se speciálním programem volnočasových aktivit

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Francie • náklady na MHD  
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění 

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek 
• ubytování v apartmánu, v jednolůžkovém pokoji 
bez stravy • transfer z/na letiště/nádraží • závěrečný 
certifikát • informační balíček 

min. 16 let

max. 14 studentů

20/25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník

OHlAS
Škola ve Florencii se nachází v historickém centru města, 
v blízkosti katedrály. Organizace výuky je výborná, nebyl žádný 
problém ani se změnou kurzu přímo na místě. Škola nabízí 
i organizované návštěvy kostelů, muzeí a galerií s výkladem. 
Ubytování jsem měla v hostitelské rodině, asi 10 minut chůze 
od školy. Stejně tak autobusové nádraží je přibližně 15 minut 
chůze od školy. S celým pobytem jsem byla velmi spokojená. 

Marie, 1 týden, standardní kurz 20, 
hostitelské rodině, 13 300 Kč

Nepřehlédněte

Škola nabízí i celou 

řadu specializovaných 

kurzů, jako je například 

italština zaměřená na 

víno a gastronomii, na 

módu, na cestovní ruch, 

na hudbu či odbornější 

italština s využitím přímo 

pro letušky, v bankovnictví, 

hotelnictví nebo 

zdravotnictví. Výhodou 

jazykové školy je mimo 

jiné i možnost kombinovat 

lokality a získat tak 

mnohem více zkušeností 

a krásných zážitků. hostitelská rodina/apartmán

obchodní italština

zkouškové kurzy
DElI/DIlI/DAlI/DIlC/DAlC
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itálie

viAreggiO
CENTRO CUlTURAlE GIACOMO PUCCINI

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 11 800 od 455

Pobyt 2 týdny od 19 950 od 770

místo pobytu
Viareggio je jedno z nejznámějších 

přímořských letovisek Toskánska, kde se 

snoubí nezaměnitelné tradice s italskou 

historií. Vzhledem k velikosti města 

lze navštivit veškerá zajímavá místa či 

památky bez nutnosti využití jakékoli 

dopravy.

jazyková škola

Škola se nachází v centru města, 

v docházkové vzdálenosti od pláže. 

Studenti mohou využít malebnou zahradu 

s altánem nebo si dopřát odpočinek na 

venkovní terase. Škola disponuje rovněž 

bezbariérovým přístupem.

NAŠe dOpOručeNí

•  studijní materiály v ceně pobytu

• apartmány v blízké vzdálenosti od školy

• široká nabídka aktivit

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Itálie • návaznou dopravu na 
místo pobytu • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění 

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek 
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém 
pokoji se snídaní • závěrečný certifikát • informační 
balíček

min. 16 let

max. 12 studentů

20/25/30 lekcí týdně (à 45 min.)

začátečník

OHlAS
Jazykový pobyt ve Viareggiu byl super volba. Nejen, že jsem 
získala spoustu zkušeností, ale odvezla jsem si i krásné 
zážitky. Školu mohu jen doporučit.

Alexandra, 1 týden, standardní kurz 20,  
ubytování v hotelu, 16 170 Kč

Nepřehlédněte

V případě zájmu 

o netradiční jazykové  

kurzy je studentům 

k dispozici i kombinace 

výuky italštiny 

s kulinářským vařením.

Za zmínku stojí určitě 

i divadelní festival 

Giacoma Pucciniho 

pod otevřeným nebem, 

který se každoročně 

koná v letních měsících 

(červenec až srpen) na 

břehu jezera Torre del 

lago, které je od Viareggia 

vzdálené pouhých pár 

kilometrů.
hostitelská rodina/apartmán

zkouškové kurzy
DElI/DIlI/DAlI/DIlC/DAlC

kurzy 50+ 
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ruSkO, lOtyŠSkO

petrOHrAd, mOSkvA, irkutSk, rigA
lIDEN&DENZ

Orientační ceny CZK  EUR

Standardní kurz, 2 týdny od 17 000 od 655

Pobyt 2 týdny od 26 450 od 1 020

místo pobytu
Škola liden&Denz nabízí studium 
jazykových kurzů v Rusku, na Sibiři 
i v lotyšsku. Petrohrad a Moskva jsou 
světová střediska umění a kultury a spolu 
se sibiřským Irkutskem i architektonické 
skvosty ruské federace. Nezaostává však 
ani Riga, největší město pobaltských 
států, jejíž historický střed byl rovněž 
zapsán na seznam UNESCO.

jazyková škola
Pobočky škol v Rusku se nachází vždy 
v centru města a v lotyšsku v pouhé 
docházkové vzdálenosti od historického 
centra. Jazyková škola v Rize studentům 
navíc nabízí maximální pohodlí v podobě 
ubytování přímo v budově školy.

NAŠe dOpOručeNí

•  v Irkutsku nízký počet studentů ve třídě 

•  studijní materiály v ceně pobytu

•  transfer na místo ubytování zdarma 

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do do Ruska/Lotyšska • náklady 
na MHD • fakultativní aktivity • kapesné 
• pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek 
• ubytování v hostitelské rodině,  v jednolůžkovém 
pokoji se snídaní • transfer z letiště (při příletu 
v neděli) • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 16 let

max. 12 (Petrohrad, Moskva)
max. 10 (Riga)
max. 6 (Irkutsk)

20/25 lekcí týdně (à 50 min.)

začátečník

OHlAS
liden&Denz je super škola! byla jsem spokojená jak 
s výukou, tak i s ubytováním. Petrohrad je navíc nádherné 
město, plné krásných památek, které stojí za to vidět.

Marta, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelské rodině, 35 270 Kč

Nepřehlédněte

Pro zajištění jazykového 

pobytu v rámci Ruské 

federace je třeba mít 

vyřízené vízum pro 

vstup do země, což 

už se však netýká 

lotyšska. liden&Denz 

v Petrohradě a Moskvě 

náročnějším studentům 

nabízí i kurzy obchodní 

ruštiny, popřípadě i kurzy 

zaměřené na ruskou 

literaturu či hudbu, které 

probíhají vždy pouze 

v miniskupině.

hostitelská rodina/sdílený 
apartmán

zkouškové kurzy
Telc (pouze v Petrohradu a Moskvě)
TRKI (nikoli v Irkutsku)

min. 2 týdny

141140 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



ŠANgHAj/
pekiNg
Mandarin House

místo pobytu
Čínská lidová republika s komunistickou 
stranou v čele státu je jistě zajímavou 
turistickou destinací – nejlidnatější stát 
světa s nejvyšší horou planety a nejdelší 
stavbou světa – Velkou čínskou zdí. 
Hlavním městem je Peking, nejvíc 
obyvatel má ale Šanghaj.

jazyková škola
Mandarin House sídlí v centru 
Šanghaje i Pekingu. Cílem školy je co 
nejefektivněji předat znalosti čínštiny 
i čínské kultury – používá pro to moderní 
prostory, vlastní studijní materiály, 
vysoce kvalifikované lektory a pestrou 
metodologii.

Nepřehlédněte
Mandarin House svým studentům 
umožňuje studovat a poznávat 
zároveň – každý týden je 
organizována kulturní aktivita. 
Výuka je vedena velmi interaktivně 
– aktuální témata, multimediální 
učebny, diskuze, hraní rolí a další.

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Číny • návaznou dopravu na místo pobytu • náklady 
na MHD • fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji bez stravy  
• informační balíček • zvací dopis 

místo pobytu
Japonsko je asijský ostrovní stát známý 
jako země anime, sushi, hranatých 
melounů, přesných vlaků a mazlíčků 
– najdete jich zde víc než dětí. Obloha 
hlavního města Tokia je lemovaná 
osvícenými mrakodrapy a leží zde 
i nejdražší nákupní centrum světa. Město 
Fukuoka je dominantou ostrova Kjúšú. 
Je poseto restauracemi a nejen díky 
tomu je oblíbeno i mezi turisty. 

jazyková škola
Škola GENKI sídlí ve všech destinacích 
v centrální části města. budovy školy 
jsou velmi moderní a studentům 
poskytují zdarma Wi-Fi i občerstvení.

Nepřehlédněte
GENKI nabízí komplexní výuku 
japonštiny i pro úplné začátečníky, 
privátní lekce či konverzační hodiny, 
stejně jako možnost kombinování 
jednotlivých kurzů a workshopů. 
Jako jedna z mála škol také 
garantuje organizaci náhradního 
programu v den státního svátku.

NAŠe dOpOručeNí

•  pestrá nabídka volnočasových aktivit

• prakticky zaměřené kurzy japonštiny 

•  workshopy tradiční i moderní 

japonské kultury

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 19 500 od 740

Pobyt 2 týdny od 27 850 od 1 070

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 19 500 od 750

Pobyt 2 týdny od 38 500 od 1 480

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Japonska • návaznou dopravu na místo pobytu 
• náklady na MHD • fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji se snídaní 
ve Fukuoce • informační balíček 

min. 18 let

max. 10 studentů

10/20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

hostitelská rodina

začátečník

min. 16 let

max. 8 studentů

20/25 lekcí týdně (à 50 min.)

hostitelská rodina/rezidence/apartmán

min. 2 týdny

FukuOkA/tOkiO 
/kjÓtO
Genki Culture School
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číNAjApONSkO

NAŠe dOpOručeNí 

•  kvalitní výuka spojená s kulturním 

zážitkem

•  rodilí mluvčí jako vyučující

•  důkladně vybírané hostitelské rodiny



rABAt
Sprachcaffe  
languages Plus

místo pobytu
Maroko, známé jako brána do Afriky, 
je arabsky hovořící království na severu 
Afriky s plážemi, oceánem, pouštěmi 
i velkolepými pohořími. Hlavní město 
Rabat patří pod záštitu UNESCO 
převážně díky bohaté historické arabsko-
muslimské architektuře.

jazyková škola
Jazyková škola Sprachcaffe sídlí 
v samém srdci Rabatu, jen pár minut od 
hlavních turistických atrakcí, rabatské 
Mediny a pláže. Nabízí moderní, dobře 
vybavené zázemí, světlé a prostorné 
učebny, profesionální tým lektorů 
i studijní koutek.

Nepřehlédněte
Škola nabízí kromě standardních 
kurzů také privátní výuku či 
miniskupiny čítající 6 studentů. 
Zájemci mají možnost studovat 
kombinovaný kurz arabštiny 
a francouzštiny.
O víkendu můžete využít možnosti 
jednodenního či dvoudenního výletu 
s workshopem keramiky.

NAŠe dOpOručeNí

•  výuka s rodilými mluvčími

•  jedinečný kulturní zážitek spojený 

se studiem

•  kurzy i pro věkovou skupinu 35+

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• dopravu do Maroka • návaznou dopravu na místo pobytu 
• náklady na MHD • fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační a ubytovací poplatek 
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí 
• závěrečný certifikát • informační balíček 

min. 18 let

max. 12 studentů

10/20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

hostitelská rodina/hostel/hotel

začátečník

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 8 850 od 340

Pobyt 2 týdny od 19 500 od 750

místo pobytu
Porto je známé jako jedno z nejkrásněj-
ších evropských měst. Je kolébkou port-
ského vína a domovinou přátelských lidí 
v dovolenkové destinaci. lisabon, hlavní 
město Portugalska, je proslulé barevnými 
dlážděnými ulicemi, živou hudbou a slu-
nečným počasím. Jak Porto tak lisabon 
patří díky svým krásám pod UNESCO.

jazyková škola
Nedávno renovovaná budova školy se na-
chází v historickém centru Porta s dobrou 
dopravní dostupností. Škola v lisabonu 
sídlí v historické budově v centru města. 
Obě školy mají klimatizované učebny 
a společenskou místnost pro odpočinek 
mezi lekcemi.

Nepřehlédněte
Inlingua patří ke špičce ve výuce 
portugalštiny – vlastní studijní 
materiály, e-learning, aplikace pro 
rychlé učení, obědy s lektorem 
či volnočasové aktivity. CIAl má 
dlouhodobé zkušenosti a nabízí vysoce 
kvalitní výuku. bonusem je kvalitní 
ubytování v blízkosti školy.

NAŠe dOpOručeNí

•  komplexní výuka s důrazem na 

komunikaci

•  kurzy v malých skupinách

•  zajímavé odpolední aktivity

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 17 500 od 675

Pobyt 2 týdny od 29 100 od 1 120

ceNA pOBytu NezAHrNuje
• Dopravu do Portugalska • návaznou dopravu na místo pobytu  
• náklady na MHD • fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

ceNA pOBytu zAHrNuje
• kurzovné • studijní materiály • registrační a ubytovací poplatek  
• ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji s polopenzí 
• informační balíček 

pOrtO, liSABON
Inlingua, CIAl

začátečník

min. 16 let, min. 18 (lisabon)

max. 8 studentů

7,5/15/22,5/30 lekcí týdně (à 60 min.)

zkouškové kurzy
Inlingua/DEPlE (Porto)
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potřebují komunikovat v cizím jazyce. Zaměřuje 
se na komunikační dovednosti potřebné v oblasti 
obchodu. Zkoušku lze skládat nejen v anglickém, ale 
i německém, francouzském a španělském jazyce.

Němčina
 TestDaF  

- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň b2-C1. 
Pokud jste zkoušku ve všech čtyřech částech 
absolvovali na 4 stupni, považuje se certifikát za 
doklad o jazykových znalostech, který umožňuje 
přístup ke studiu na téměř všech německých 
vysokých školách.
 Goethe-Zertifikat 

- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň A1-C2. 

Španělština
 DElE  

(Diploma de Español como lengua Extranjera)  
- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň A2-C1. 
Složení zkoušky umožňuje studium na 
španělských univerzitách i možnost pracovat ve 
španělsky mluvících zemích. Za kvalitu a obtížnost 
této zkoušky odpovídá institut Cervantes.

Francouzština
 DElF  

(Diplôme d’Etudes en langue Française)  
- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň A1-C2. 

 DAlF
(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
 DAlI 

( Diploma Avanzado di lingua Italiana)  
- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň C1-C2

 DElI  
(Diploma Elementare di lingua Italiana)  
- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň A1 a A2.
 
 DIlI  

(Diploma Intermediodi lingua Italiana)  
- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň b1-b2.

Angličtina
zkoušky z obecné angličtiny
 KET 

 (Key English Test) – základní zkouška z angličtiny, 
jejíž obtížnost odpovídá úrovni A2. Jedná se 
o jakýsi předstupeň k absolvování dalších 
a náročnějších zkoušek na vyšší úrovni. Tato 
zkouška vám dá především 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 
komunikativní znalost jazyka v reálném životě. 
Student by měl mít schopnost zvládnout běžnou 
komunikaci s rodilým mluvčím. 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 ze 
zkoušek Cambridge, která je určena studentům 
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.

 CPE  
(Certificate of Proficiency in English) je určena 
studentům se znalostí angličtiny na úrovni 
rodilého mluvčího. Zkouška zároveň zcela splňuje 
požadavky pro profesní a společenské uplatnění 
v anglicky mluvících zemích. Zkoušky Cambridge 
se obecně skládají z 5 částí: čtení, psaní, 
používání jazyka, poslech a konverzace. Výsledky 
jsou zveřejňovány s delším časovým odstupem 
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. Výsledkem testu je bodové skóre 
určující pokročilost v jazyce. 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. 
Výsledek zkoušky se vyjadřuje v 9 stupních a má 
časově omezenou platnost 2 roky. Více informací 
na www.ielts.org.

zkoušky z obchodní angličtiny
 TOEIC  

(Test of English for International Communication)  
– zkouška hodnotí schopnost komunikace 
v prostředí mezinárodního obchodu. Uznává ji 
stále více nadnárodních korporací, jazykových škol 
a dalších institucí především v USA.
 
 bEC 

 (business English Certificates) – patří do skupiny 
zkoušek Cambridge 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.

 bUlATS  
(business language Testing Service) – je 
zkouška Cambridge vhodná pro studenty 
i pracující profesionály, kteří v zaměstnání 

 DAlC 
 (Diploma Commericiale di lingua Italina)  
- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň C1. 
Zkouška prověřuje znalost obchodní italštiny.

 DIlC 
(Diploma Intermediodi lingua Italiana 
Commerciale) - jazyková zkouška pro jazykovou 
úroveň b1. Zkouška prověřuje znalost obchodní 
italštiny.

ruština
 TElC  

- jazyková zkouška pro jazykovou úroveň A1-b2. 

 TRKI 
 - jazykový zkouška pro jazykové úrovně A1-C2. 
Složení zkoušky umožňuje studium na ruských 
univerzitách.

přeHled meziNárOdNě uzNávANýcH zkOuŠek

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 školy jsem 

akreditovaným testovacím 

centrem



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 542 42 42 42, 
info@studentagency.cz 
www.studentagency.cz

Praha 
pobočka v praze sídlí v galerii Atrium,  
charles Square centrum 
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 
tel. 224 999 666, infolinka 542 42 42 42, 
info@studentagency.cz, 
www.studentagency.cz

kONtAkty

Ostrava
pobočka sídlí v centru města. 
Nádražní 1, 702 00 Ostrava 
tel. 595 155 555, 
ostrava@studentagency.cz, 
www.studentagency.cz

SR bratislava 
pobočka sídli v centre mesta.
Mickiewiczova 2249/4, 811 06 bratislava 
tel. +421 0800 121 121,
bratislava@studentagency.sk
www.studentagency.sk

SR Košice 
pobočka sídli neďaleko dómu sv. Alžbety 
blízko centra. 
Mlynská 22, 040 01 Košice 
tel. +421 55 22 40 050, 
infolinka +421 2 2050 2020, 
kosice@studentagency.sk, 
www.studentagency.sk

149148 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.

kde NáS NAjdete pOzNámky

AKTUálNÍ VŠEObECNÉ ObCHODNÍ PODMÍNKY SPOlEČNOSTI NAlEZTE NA 

NAŠICH WEbOVýCH STRáNKáCH: 

ČR: https://www.studentagency.cz/obchodni-podminky.html

SK: https://www.studentagency.sk/obchodni-podminky.html



komu jsou určeny
Jazykové pobyty pro profesionály jsou 
určeny především 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 ve 
všech ohledech.

délka pobytu
Obecně platí: čím delší pobyt, tím lépe. 
Ovšem častou překážkou může být 
pracovní vytížení. Proto jsou obvyklé 
i týdenní pobyty, kdy doporučujeme zvolit 
miniskupinu, zvýšit intenzitu kurzu nebo 
přidat privátní lekce.

typy kurzů
Dle vašich potřeb a časových a finančních 
možností si můžete zvolit z různých typů 
kurzů:

•  intenzivní výuka v miniskupině  
– až 40 lekcí týdně

•  kombinovaná výuka s privátními 
lekcemi

•  obchodní angličtina

•  angličtina s odborným zaměřením 
(např. právo, finance, lékařství)

•  privátní výuka v rodině lektora

•  privátní výuka v jazykové škole

NAŠe dOpOručeNí

•  získáte zkušenosti z mezinárodního 

prostředí, které vám dodají 

sebejistotu v jednání v cizím jazyce

•  individuální přístup a zohlednění 

jazykových potřeb ve výuce

•  vyšší věkový průměr účastníků kurzu

kurzy prO prOFeSiONály

poradenství a komplexní servis
Rádi vám doporučíme program, 
který bude nejlépe odpovídat vašim 
potřebám a očekáváním. Připravíme 
vám nabídku na míru a pokud se 
rozhodnete ji využít, zajistíme váš 
pobyt v zahraničí tak, abyste se 
nemuseli o nic starat.
Navštivte www.jazykovepobyty.cz 
nebo nás kontaktujte na lince 
542 42 42 42 popř. e-mailem na 
studium@studentagency.cz.

kurzy prO prOFeSiONály BE COOL, STUDUJ
HIGH SCHOOL

USA

Austrálie

- poznej přátele na celý život- zažij nová dobrodružství- studuj, co tě baví- užij si střední

jazykovepobyty 

542 424 242 

www.jazykovepobyty.cz 

Jazykové pobyty Student Agency

Anglie

Irsko

jazykové pobyty

151150 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz



ceStujte zA vzděláNím
  Jazykové pobyty v zahraničí pro dospělé
   Jazykové pobyty v zahraničí pro děti 
a mládež

   Studium na střední škole a univerzitě 
v zahraničí

   Jazykové pobyty v zahraničí pro profesionály
  Školní zájezdy

vyjeĎte S Námi zA prAcí A zážitky
  Au pair pobyty v Evropě a USA
  Pracovní pobyty v Evropě a USA
  Work and Travel USA
   Working Holiday v Kanadě a na Novém 
Zélandu

BRATISLAVA

Košice

Ostrava

Brno

PRAHA

NAvŠtivte NáS NA NAŠicH pOBOčkácH

 www.jazykovepobyty.cz, www.studentagency.cz, www.studentagency.sk

 studium@studentagency.cz, studium@studentagency.sk

 542 42 42 42 (CZ), 0800 121 121 (SK)

 Jazykové pobyty Student Agency

152 infolinka 542 42 42 42 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz


