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Radim Jančura  
a tým Jazykových pobytů  

STUDENT AGENCY

MILÍ KLIENTI,

všichni moc dobře známe rčení „co se v mládí 
naučíš, ve stáří jako když najdeš“, které o učení 
jazyků platí dokonce dvojnásob. Slovíčka 
i gramatika jdou do hlavy nejlépe dětem, což 
my dospělí bohužel musíme potvrdit. Proto 
neztrácejme čas a zprostředkujme dětem cenné 
znalosti, které získají během pobytu v zahraničí, 
kde jsou v neustálém kontaktu s cizím jazykem. 
Nejsou to ale jen vědomosti, ze zahraničního 
pobytu si děti odvezou také mnoho nových zážitků, 
zkušeností a přátelství. Bonusem je pak větší 
samostatnost a zodpovědnost.
A kam se s námi mohou děti vydat? Naší 
specialitou jsou individuální jazykové pobyty 
vhodnější pro děti, které už mají základní jazykové 
dovednosti a jsou samostatnější. Dále nabízíme 
opravdu širokou nabídku skupinových pobytů 
s česky nebo slovensky mluvícím delegátem, který 
je dětem po celou dobu k dispozici. Obzvláště 
oblíbené jsou destinace jako Kypr, Malta, Velká 
Británie, Irsko, USA či Kanada. Pro rok 2020 ale 
máme i několik novinek. Děti se s námi mohou 
vydat za protinožci do Cairns v Austrálii, do přírody 
v blízkosti Vancouveru, na Kypr nebo do Carlow 
v Irsku. Prohlédněte si naši širokou nabídku 
jazykových pobytů a otevřete dětem brány do světa!

Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.
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1. Zlepšení jazykových dovedností,
děti se učí se svými vrstevníky z různých 
států a jsou motivovány hovořit studovaným 
jazykem nejen během vyučování, ale také v 
rámci volnočasového programu a v případě 
ubytování v hostitelské rodině.

PŘEMÝŠLÍTE, JAK NAPLÁNOVAT DĚTEM PRÁZDNINY? 
POŠLETE JE NA JAZYKOVÝ KURZ DO ZAHRANIČÍ.

Důvodů je mnoho:

8. Složení mezinárodní jazykové zkoušky
umožňují některé z námi nabízených škol, a to 
včetně možnosti přípravného zkouškového kurzu. 
Detaily k těmto kurzům a zkouškám v případě 
zájmu rádi doplníme.

2. Výuka pod vedením  
rodilých mluvčích,
příp. kvalifikovaných učitelů se 
zkušenostmi s výukou dětí z různých zemí. 
Kurz je veden zábavnou formou s důrazem 
na praktické využití jazyka a zbavení se 
strachu z komunikace.

6. Nabitý volnočasový program
je organizován zaměstnanci školy. Je vaše 
dítě sportovně nebo umělecky založeno? 
V naší nabídce máme všeobecně i speciálně 
zaměřené kurzy. Nemusí se tudíž jednat jen 
o výuku jazyka, ale také o zlepšování např. 
sportovních dovedností a technik.

7. Výlety
na známá a zajímavá místa jsou nedílnou 
součástí programu. Děti se podívají např. 
do Londýna, navštíví hrad ve Windsoru, 
kanadské město Vancouver nebo poznají 
památky Vídně i Mnichova. 

9. Závěrečný certifikát
obdrží na konci pobytu všichni studenti. Jedná 
se o potvrzení o absolvování kurzu, které často 
obsahuje také slovní hodnocení znalostí a 
dosaženou jazykovou úroveň.

3. Získání nových a zajímavých zkušeností,
díky kterým se dítě osamostatní (především 
u individuálního pobytu) a zvýší si 
sebevědomí.

4. Poznání dané země
a porovnání kulturních rozdílů s ostatními 
účastníky kurzu z celého světa.

5. Získání nových přátel,
se kterými si děti mohou procvičovat cizí 
jazyk i po skončení kurzu. Často se děti 
na pobytu spřátelí natolik, že zůstávají s 
novými kamarády i nadále v kontaktu.

PROČ POSLAT DĚTI NA JAZYKOVÝ KURZ? PROČ PRÁVĚ MY?

Individuální pobyt
Doporučujeme pro děti starší, 
samostatnější a s lepší znalostí cizího 
jazyka. Při jazykovém pobytu totiž 
studenti komunikují s hostitelskou 
rodinou nebo pracovníky školy sami 
bez asistence delegáta STUDENT 
AGENCY. Výhodou je, že taková 
komunikace mimo vyučovací 
hodiny pomáhá studentům více 
se zdokonalovat v cizím jazyce 
a také se osamostatňovat. Někdy 
mohou nastat i nenadálé situace, 
kdy nejrychlejším způsobem řešení 
je komunikace studenta přímo na 
místě, kdy se dostatečné znalosti 
hodí proto, aby situaci mohl sám 
vyřešit. 

Pojištění
Dlouhodobě 
spolupracujeme 
s pojišťovnou 
Allianz a rádi vám 
sjednáme cestovní 
pojištění a také 
pojištění na storno 
pobytu. V případě 
zrušení pobytu ze 
závažného důvodu 
vám pojišťovna 
vrátí až 80 % z ceny 
stornopoplatků.

Doprava 
Rádi vám pomůžeme se zajištěním 
letenky nebo autobusové jízdenky na 
místo pobytu. U skupinového pobytu je 
již doprava předem zajištěna a nelze si 
vybrat jiný typ, den nebo čas odjezdu/
odletu a příletu. V případě dostatečného 
zájmu zajistíme v rámci skupinového 
pobytu transfer z Brna či Bratislavy na 
letiště v Praze. 

Ubytování 
Výběr správného ubytování 
může mít zásadní vliv na 
průběh pobytu a je vždy 
velmi individuální. Chcete, 
aby vaše dítě poznalo způsob 
života v dané zemi? Pak 
zvolte ubytování v hostitelské 
rodině. Pokud si přejete vyšší 
dohled, pak je lepší zvolit 
rezidenci nebo ubytování 
v hotelu na Maltě.

Pobyt s delegátem
STUDENT AGENCY má nejširší nabídku pobytů 
s delegátem na českém trhu. Volit můžete mezi 
evropskými lokalitami i zámořím. Tento typ pobytu 
je vhodný pro mladší děti nebo pro děti, které jedou 
poprvé a netroufají si se svou jazykovou úrovní 
na pobyt individuální. Na pobytu je po celou dobu 
přítomen česky nebo slovensky hovořící delegát, na 
kterého se studenti mohou kdykoli obrátit s žádostí 
o pomoc či radu.

Výběr pobytu na míru
Naši zkušení prodejci vám rádi pomohou s výběrem nejvhodnějšího kurzu 
pro vaše děti. Kurz je potřeba zvolit s ohledem na věk dítěte, jeho zájmy 
i preferovanou lokalitu. S ohledem na samostatnost dítěte můžete vybírat 
mezi individuálním pobytem a pobytem s delegátem.

Kurzy pro rodiče 
s dětmi
Chcete strávit čas 
s dětmi v zahraničí 
a zároveň studovat cizí 
jazyk? Vybírat můžete 
mezi školami na Maltě 
a Kypru, ve Velké 
Británii, Irsku i v USA. 

NABÍZÍME 
VÁM

Skupiny  
s delegátem

Individuální 
pobyty

Komplexní 
servis

Nonstop 
helplinku

Pobočky 
po celé ČR

25leté 
zkušenosti 

na trhu
Zkušené 
prodejce
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1 
Plánování 
prázdnin

2 
Výběr typu 

pobytu

3 
Volba destinace

 a školy

4 
Cenová nabídka

5 
Faktura a podpis 

smlouvy

6 
Potvrzení o přijetí

7
Informační 

balíček

8 
Báječné léto

POSTUP 
VYŘÍZENÍ

JAK VYŘÍDIT POBYT

VYŘÍZENÍ POBYTU
Přemýšlíte, jak dětem zlepšit prázdniny, chcete, aby se něco naučily a užily si přitom zábavu? Skvělou 
možnost představuje, poslat je na jazykový kurz do zahraničí. Naši nabídku naleznete v tomto katalogu 
a na www.jazykovepobyty.cz. Pokud vás některá z nabízených škol zaujala a potřebovali byste více 
informací, volejte na 542 424 242  v ČR/0800 121 121 v SR, navštivte nás osobně na jedné z našich 
poboček nebo nám napište e-mail (studium@studentagency.cz). Rádi zodpovíme vaše dotazy a poradíme 
s výběrem školy. 
 
VOLBA VHODNÉ DESTINACE A ŠKOLY
V současné době není dostačující umět jen anglicky, a proto je lepší studovat i nějaký další světový jazyk. Naše 
nabídka je široká a vybírat můžete mezi těmito destinacemi:

Angličtina Velká Británie, Irsko, Malta, Kypr, USA, Kanada, Austrálie

Francouzština Francie

Italština Itálie

Němčina Německo, Rakousko

Španělština Španělsko

CENOVÁ NABÍDKA
Líbí se vám více škol nebo se nemůžete rozhodnout mezi nabízenými programy? 
Naši prodejci vám rádi vypracují nezávaznou cenovou nabídku na vybrané školy. Cena pobytu pro děti obvykle 
zahrnuje výuku, vybrané ubytování s plnou penzí, program pro volný čas a výlety, u pobytu s delegátem je 
často v ceně i transfer z/na letiště v dané zemi. V nabídce je zahrnuta i orientační cena za dopravu a doplňkové 
služby (pojištění). 

FAKTURA A PODPIS SMLOUVY
V případě, že souhlasíte s nabídkou, vyplníte osobní dotazník, na jehož základě vám bude vystavena 
zálohová faktura se smlouvou. Fakturu můžete uhradit v hotovosti či kartou na pobočce STUDENT 
AGENCY nebo převodem na bankovní účet.

REZERVACE POBYTU A POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DO KURZU
Po doručení podepsané smlouvy a uhrazení zálohy ve výši 25 % zasílá koordinátor programu závaznou 
rezervaci do jazykové školy a čeká na zpětné potvrzení. Především v měsících červen – srpen je o kurzy 
velký zájem a může se stát, že kapacita školy je naplněna a objednaný pobyt nemůže škola potvrdit. 
V tomto případě od nás obdržíte náhradní variantu. Pokud nebudete souhlasit ani s jedním návrhem, 
můžete odstoupit od smlouvy a vrátíme vám zaplacenou zálohu za kurz. Zajištění dopravy probíhá vždy 
až po potvrzení pobytu ze strany školy! Pobyt s delegátem má předem určený počet studentů a tudíž 
omezenou kapacitu!

INFORMAČNÍ BALÍČEK
Po zaplacení celé částky za pobyt obdrží každý student e-mailem informační balíček s veškerými 
informacemi a potvrzením pobytu, kontakty pro případ komplikací v rámci pobytu (NONSTOP helplinka 
naší společnosti) a kontakty na školu. Informace jsou obvykle zasílány nejpozději 1 týden před odjezdem 
na pobyt.

BÁJEČNÉ LÉTO
V den odjezdu odbavíte své dítě, které samostatně odletí/odjede na místo pobytu nebo se na letišti/
odjezdovém místě setkáte s naším delegátem, který s dětmi cestuje. V průběhu pobytu jsme vám 
k dispozici na telefonu nebo e-mailu. Rádi od vás nebo vašich dětí uslyšíme zpětnou vazbu na pobyt. 
Přejeme vašim dětem krásné zážitky.



98 infolinka ZDARMA 542 424 242 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz

Podle čeho vybrat vhodný kurz?
Kurz vybírejte podle destinace, 
věku, typu ubytování, ale také podle 
zájmů dítěte. Nejčastěji nabízený 
kurz zahrnuje obvykle 15 nebo 20 
hodin výuky za týden. V ceně jsou 
často volnočasové aktivity, které 
škola organizuje.

Jaká je optimální délka 
jazykového kurzu? 
Doporučujeme min. 2 týdny pobytu. 
Čím delší doba pobytu, tím je 
studium efektivnější a přínosnější.

Kdy mohu dítě poslat na kurz?
Školy pro děti jsou nejčastěji 
otevřené od poloviny června do 
poloviny srpna. Některé školy 
nabízejí kurzy i v průběhu roku.

Jak probíhá první den školy? 
První den školy děti píšou 
rozřazovací test, pokud jej nevyplnily 
on-line ještě před odjezdem, 
a absolvují úvodní schůzku. Na 
schůzce jsou předány důležité 
informace a pokyny, probíhá také 
prohlídka areálu a seznamovací hry.

Mělo by moje dítě přivézt 
hostitelské rodině nějaký dárek? 
Záleží zcela na vás. Menší dárek 
(typický český výrobek) určitě udělá 
radost, ale není nezbytně nutný.

Můžeme hostitelskou rodinu 
kontaktovat před příjezdem?  
Ano, můžete. V informačním 
balíčku je většinou také e-mailový 
kontakt na hostitelskou rodinu. 

Chci, aby bylo moje dítě ubytováno 
se studentem jiné národnosti. Je 
možné to zajistit? 
Ubytování se studentem cizí 
národnosti určitě přispívá 
k nutnosti používat studovaný jazyk 
i mimo vyučování a většina škol 
se snaží děti podle tohoto pravidla 
ubytovávat.  Doporučujeme tento 
požadavek sdělit při rezervaci 
pobytu. Ne všechny školy však 
mohou garantovat naplnění tohoto 
požadavku, u některých to není 
možné. 

Mé dítě má bezlepkovou dietu 
nebo jiné dietní omezení. Zajistíte 
mu vhodné stravování?  
Ano, zajistíme. Avšak při ubytování 
v hostitelské rodině je často 
účtován poplatek za speciální dietu. 
Z tohoto důvodu je proto lepší 
volbou ubytování v rezidenci, kde 
je běžně výběr z více variant jídel 
a bez poplatku. Vždy však záleží na 
konkrétní škole.

Mohu své dítě dovézt/vyzvednout 
přímo ve škole?
Ano, můžete. Tuto variantu volí 

obvykle rodiče studentů v Německu 
nebo Rakousku, ale není problém 
dovézt dítě do školy i ve Velké 
Británii či na Maltě. Případně školy 
zajišťují transfer z/na letiště.

Jak probíhá transfer školy?
V příletové hale čeká zástupce školy 
nebo řidič taxi transferu s cedulí, 
na které je logo školy, příp. jméno 
klienta. Transfer často vyzvedává 
více dětí, které přilétají v podobném 
čase, tudíž je možné, že děti stráví 
na letišti delší dobu.

Kdy dostanu informační balíček?
Informace jsou zasílány nejpozději 
1 týden před odjezdem a podmínkou 
je úhrada celé částky pobytu. 

Kolik mám dát svému dítěti 
peněz?
Útrata v místě pobytu je velmi 
individuální a záleží čistě na vás, 
jaké kapesné dětem poskytnete. 
Kapesné má sloužit pro vlastní 
potřebu dětí, například na suvenýry, 
dárky, sladkosti apod. V některých 
případech mohou školy organizovat 
fakultativní výlety, které nejsou 
zahrnuty v ceně programu a děti si 
je hradí až na místě. 

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:

Velká Británie 100–150 GBP/ týden

Irsko, Malta 150–200 EUR/ týden

USA 150–200 USD/ týden

Kanada 150–200 CAD/ týden

Španělsko, Itálie 100–150 EUR/ týden

Německo, Rakousko 150–200 EUR/ týden

Francie 100–150 EUR/ týden

Přepočtové kurzy zahraničních měn

GBP 29,00 Kč

EUR 26,00 Kč

USD 22,50 Kč

CAD 17,00 Kč

Místo pobytu Strana Věk

Pobyty s delegátem Individuální pobyty

ubytování doprava počet
týdnů

termíny
odjezd–příjezd

termíny

Bury St.Edmunds 8 12 –17 let rodina autobus 2 1.8.-15.8.2020 –

Torbay 10 12 –17 let rodina autobus 2 25. 7. – 8. 8. 2020 –

Malta 12 14 –17 let 4* hotel/rodina letecky

2 4. 7. – 18. 7. 2020

6. 6 – 9. 9. 2020
2 18. 7. – 1. 8. 2020

2 1. 8. – 15. 8. 2020

2 15. 8. – 29. 8. 2020

Kypr 44 9 –17 let 4* hotel letecky 2 5. 7. – 19. 7. 2020 –

Edinburgh - Skotsko 34 12–17 let rezidence letecky 2 19.7.-2.8.2020 –

Carlow - Irsko 32 13 –17 let rodina letecky 2 28. 6. – 12. 7. 2020 - 

Marchants Hill 36 10 –17 let rezidence letecky 2 25. 7. – 8. 8. 2020 –

Paignton 16 13 –17 let rodina letecky 2

5. 7. – 19. 7. 2020

28. 6. –30. 8. 2020
19. 7.- 2. 8. 2020

Sherborne 18 12 – 17 let rezidence letecky 2 8. 7.- 22. 7. 2020

Swanage 22 8–17 let rezidence/rodina letecky

2 20. 6. – 4 .7. 2020

 
6. 6. – 18 .8. 

2020

2 4. 7. – 18. 7. 2020

2 18 7. – 1. 8. 2020

2 1. 8. – 15. 8. 2020

2 15. 8. – 29. 8. 2020

Ilfracombe 20 7–17 let rodina letecky

2 27. 6. – 11. 7. 2020

20. 6.- 20. 9. 20202 11. 7. – 25. 7. 2020

2 25. 7. – 8. 8. 2020

2 8. 8. – 22. 8. 2020

Cambridge 28 13–17 let rezidence/rodina letecky 2 4. 7. – 18.7. 2020 –

Bloxham 
(ex Haileybury)

30 10 –17 let rezidence letecky
2 21. 7. – 3. 8. 2020 –

2 4. 8. – 17. 8. 2020  

Londýn 26 12 –17 let rezidence letecky 2 19. 7. – 2. 8. 2020 - 

Tavistock 24 8 –16 let rezidence letecky 2 22. 7. – 5. 8. 2020

Vancouver - Kanada 40 10 –17 let rezidence letecky 3 12. 7. – 2. 8. 2020 –

Los Angeles - USA 38 13 – 18 let rezidence letecky 3 12 .7.- 2. 8. 2020 _

Cairns - Austrálie 42 15 –19 let rodina letecky 3 11. 7. – 2. 8. 2020 –

ČASTO KLADENÉ DOTAZY PŘEHLED POBYTŮ S DELEGÁTEM

1 
Vhodný kurz

2
Průběh výuky

3 
Ubytování
 a strava

4 
Doprava

5 
Informační 

balíček

6 
Kapesné a další 

dokumenty

7 
 Ceny v katalogu

8 
Odjezd

VAŠE 
NEJČASTĚJŠÍ 

DOTAZY 
K JAZYKOVÝM 

POBYTŮM
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12–17 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 45 minut)

začátečník

autobusová doprava

hostitelská rodina

pobyt s delegátem
1. 8. - 15. 8. 2020

BLS BURY ST. EDMUNDS
poznávání městských a historických krás

Místo pobytu
Bury St. Edmunds je malebné, bezpečné 
městečko ve východní části Velké Británie, 
kde se spolu pojí anglická historie s mo-
derními prvky. Nachází se mezi městy 
Cambridge a Norwich. Dominantou města 
je katedrála a historické centrum s mnoha 
památkami. Ve volném čase můžete zajít 
do divadla, kina, různých kaváren či parků 
a zahrad.

Jazyková škola

Jazykové kurzy jsou pořádány ve škole 

s výborným zázemím, která se nachází na 

historickém náměstí ve městě Bury St. Ed-

munds. K dispozici je studentům společen-

ská místnost, jídelna. Během volného času 

mohou zajít do nedalekých parků či zahrad 

nebo se podívat do různých obchodů.

ANGLIE – S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 26 710 od 1 030

Zpáteční autobusová doprava od 6 900 od 265

Nepřehlédněte

Ubytování je zajištěno 

v hostitelských rodinách. 

Stravování je formou plné 

penze, s teplým obědem. Děti 

jsou z rodin denně vyzvedávány 

autobusem a odváženy do školy. 

Studenti se během pobytu 

podívají do Londýna, Cambridge, 

navštíví městečko Lavenham, 

katedrálu v Norwichi a spoustu 

dalšího.
OHLAS
Z pobytu v Bury St. Edmunds jsem velice nadšený. 
Viděli jsme spoustu zajímavých míst a poznali hodně 
nových lidí. Delegáti byli moc fajn lidé a užili jsme si 
hodně legrace. Ubytování u rodiny bylo také super. 

Petr, pobyt s delegátem

CENA NEZAHRNUJE
• 80 GBP na vstupy  
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • organizaci doprovodného programu 
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí • autobusovou dopravu 
• doprovod naší agentury • závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

• historické městečko

• kvalitní studijní program s dlouholetou tradicí

• poznávání měst v okolí 
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12–17 let

max. 15 studentů

začátečník

autobusová doprava

hostitelská rodina

20 + 16 lekcí týdně (à 45 minut)

pobyt s delegátem
25. 7. -8. 8. 2020

TORBAY LAL
poznávání přírodních krás a okolí

Místo pobytu
Mořskou zátoku Torbay, které se někdy 
říká také Anglická riviéra, tvoří tři města 
– Paignton, Brixham a Torquay. Torbay, 
s krásnými plážemi a mírným klimatem, 
je jedním z nejoblíbenějších letovisek 
i pro samotné Brity.

Jazyková škola

LAL Torbay je moderně vybavená škola, 

která poskytuje zázemí nejen dětským 

studentům, ale i dospělým studentům. 

Centrum města se nachází cca 15 minut 

chůze od školy. Ve škole je k dispozici 

společenská místnost, Wi-Fi, kavárna 

i zahrada.

ANGLIE – S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 + 16 lekcí, 2 týdny od 22 810 od 880

Zpáteční autobusová doprava od 6 900 od 265

Nepřehlédněte

Ubytování je zajištěno 

v hostitelských rodinách ve dvou 

až čtyřlůžkových pokojích se 

sdílenou koupelnou. Studenti 

ze skupiny jsou často ubytováni 

společně. Děti mají plnou penzi 

s teplým obědem ve škole 

a o víkendech dostávají studený 

balíček. 

Program tvoří naši delegáti a je 

zaměřen na poznávání Torbay 

a širokého okolí. Garantovaný 

je výlet do Londýna a děti dále 

navštíví např. Zoo v Paigntonu, 

Eden Project, Tintagel, národní 

park Dartmoor nebo Exeter. 

OHLAS
Strávila jsem skvělé dva týdny ve škole LAL Torbay 
a moc jsem se bavila. Moje angličtina se zlepšila díky 
výborným učitelům i dalším studentům. Moc děkuji 
delegátům za skvěle připravený program.

Anežka, pobyt s delegátem, 27 530 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• 80 GBP na vstupy 
• kapesné
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • dopravu autobusem • doprovod 
naší agentury • závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  pobyt u moře

•  teplé obědy ve školní jídelně

•  garantovaný výlet do Londýna
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max. 15 studentů

20/30 lekcí týdně (à 45 min)

angličtina + 
potápění/plachtění

8–17 let

individuální pobyt
6. 6. - 9. 9. 2020 

pobyt s delegátem
4. 7. - 29. 8. 2020

letecká doprava

ST. JULIAN´S
European School of English

Místo pobytu
Angličtina je na ostrově jedním 
z oficiálních jazyků a Malta je po 
většinu roku obklopena azurovými 
vodami prohřátými sluncem. Tyto dvě 
skutečnosti dělají z ostrova ideální místo 
pro propojení studia s dovolenou. 

Jazyková škola

Díky mnohaletým zkušenostem, 

profesionalitě, příjemnému prostředí 

a přátelské atmosféře patří jazyková 

škola ESE ke špičce na Maltě 

a k nejoblíbenějším školám v naší 

nabídce – navíc, jen málokde na vás čeká 

tolik mimoškolních aktivit jako zde. 

MALTA

Nepřehlédněte
Děti jsou rozděleny do patřičného 
programu na základě věkové 
kategorie. Nejmladší z nich, 
Young Learners (8–10 let) 
a Junior Camp (11–13 let), jsou 
vždy ubytování ve 4* hotelu Salini 
Resort s plnou penzí, kde probíhá 
i jejich výuka. Program Teen Club 
(14–17 let) má výuku a ubytování 
také v hotelu Salini, ale kromě 
toho nabízí i možnost ubytování 
v hostitelské rodině, taktéž 
s plnou penzí a navíc zajištěnou 
denní dopravou do školy. Young 
Adult (17–20 let) si může vybrat 
ze dvou variant – ubytování 
v hostitelské rodině nebo 
v rezidenci, v obou případech 
s polopenzí a výukou v hlavní 
budově školy v Paceville. Program 
Young Adult je velmi specifický, 
ačkoli je zařazen do dětských 
pobytů, jde spíše o pobyty pro 
mladé dospělé a studenti tedy 
nemají neustálý dozor jako děti. 
I přesto se ale mohou zúčastnit 
volnočasových aktivit, které jsou 
součástí balíčku.

OHLAS
Jazykovú školu ESE Malta odporúčam a hlavne 
program Young Adults. Mali sme množstvo aktivít, 
ktoré boli zahrnuté v ceně. Group leaderi boli v našom 
veku, rozumeli sme si. Čo sa týka učiteľov, tak každý 
má individuálny prístup. 

Kristýna, 4 týdny, Young Adult, 
hostitelská rodina, 52 800 Kč

Pobyt v Salini Resortu je velmi komfortní. Delegátka 
se velmi snažila a na Maltě se orientuje velmi dobře. 
Škola má dobrou úroveň a s výukou pro děti jsem 
spokojena. I výuka pro dospělé je velmi dobrá.

Stela, 3 týdny, pobyt pro rodiče s dětmi,  
hotel Salini Resort, 119 085 Kč

NAŠE DOPORUČENÍ

•  přítomost českého/slovenského delegáta po celé léto

•  možnost pobytu pro rodiče s dětmi

•  speciální program pro studenty od 17 do 20 let – Young Adult
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CENA NEZAHRNUJE
• dopravu na Maltu 
• náklady na MHD 
• fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění 

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu na Maltu 
• fakultativní aktivity 
• kapesné 
• povinné pojištění

CENA PROGRAMU YOUNG ADULT ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek 
• mimoškolní aktivity • ubytování v hostitelské rodině 
ve sdíleném pokoji s polopenzí • transfer z/na letiště 
• závěrečný certifikát • informační balíček  

CENA PROGRAMU TEEN CLUB ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • mimoškolní aktivity 
• ubytování v hotelu Salini Resort s plnou penzí • transfer 
z/na letiště • návaznou dopravu na místo pobytu • dopravu 
na aktivity • závěrečný certifikát • informační balíček. 
Pobyt s delegátem navíc zahrnuje: zpáteční letenku 
(včetně letištních poplatků)

Výuka & aktivity

ESE zajišťuje výuku v mezinárodní studijní 

skupině a s vysoce kvalifikovanými 

lektory pro všechny úrovně jazyka – od 

začátečníků po pokročilé. A studenti mají 

k výběru tři různé intenzity výuky. Pro děti 

jsou zajištěny denní pestré volnočasové 

činnosti, ať už se jedná o výlet na lodi, 

exkurzi, kino nebo plážové aktivity. 

V sobotu je zajištěn celodenní program 

a neděle je ponechána jako den volna, 

na místě je navíc možné si některé 

aktivity připlatit. U všech aktivit je však 

vždy přítomen maltský delegát, který na 

studenty dohlíží.

* Uvedené aktivity slouží pouze jako příklad a mohou se lišit

MALTA

Piknik na pláži

Bowling

Tradiční Festa NightNávštěva aquaparku

Výlet do noční Valetty Exkurze s průvodcem 
na ostrov GozoPlážové hry 

Noční Mdina

UKÁZKA AKTIVIT

ŘADA FAKULTATIVNÍCH AKTIVIT, NAPŘ. JÍZDA NA KONI NEBO 
MOTOKÁRÁCH, VÝLETNÍ PLAVBA NA OSTROV COMINO A DALŠÍ.

Děti ubytované ve 4* hotelu Salini Resort obývají klimatizované, čtyřlůžkové pokoje 
s balkonem a televizí a mohou si užívat skvělé vybavení hotelu, například venkovní 
bazén či tenisový kurt a relaxační zónu. Hotel zároveň dětem zajišťuje stravu ve 
formě plné penze a umožňuje výuku přímo ve svých prostorách.

HOTEL SALINI RESORT

Orientační ceny CZK EUR

Program Teen Club 20 lekcí, 2 týdny od 37 740 od 1 480

Program Teen Club s delegátem 20 lekcí, 2 týdny od 44 140 od 1 731

Program Young Adult 20 lekcí, 2 týdny od 27 800 od 1 090

Kurz plachtění, 1 týden od 12 110 od 475
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hostitelská rodina

15 lekcí týdně (à 60 minut)

max. 12 studentů

13–17 let

pobyt s delegátem
5. 7. - 19. 7., 19. 7. - 2. 8. 2020

letecká doprava

PAIGNTON
The Devon School of English

Místo pobytu
Paignton je jedno z měst, která lemují 
krásný slunečný záliv Torbay na 
jihu Anglie. Je zde příjemné klima, 
což umožňuje pěstování exotických 
rostlin. V Paigntonu jsou nádherné 
pláže a výborné podmínky pro vodní 
sporty, zároveň je to výborné výchozí 
místo pro výlety do okolí.

Jazyková škola

Rodinná škola funguje již více než 40 let 

a díky létům zkušeností nabízí kvalitní 

výuku a zajištění skvělého ubytování. 

Výuka probíhá v moderně vybavených 

třídách. Studenti mají k dispozici 

společenskou místnost i zahradu, ve 

škole je Wi-Fi.

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny (pobyt s delegátem) od 35 420 od 1 365

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 5 900 od 227

Standardní kurz 15lekcí, 2 týdny (individuální pobyt) od 38 580 od 1 477

Nepřehlédněte

Ubytování je zajištěno 

v hostitelských rodinách ve 

dvoulůžkových pokojích s plnou 

penzí. Obědy jsou ve všední 

dny přímo ve škole a o víkendu 

děti obdrží studený balíček. Na 

vyžádání lze zajistit ubytování 

s cizincem.

Program je tvořen širokou 

nabídkou různorodých aktivit 

(sporty, výtvarné aktivity, 

1× surfing v Newquay, barbecue, 

kvízy, výlet na lodičkách). Děti 

navštíví zajímavá místa, např. 

Exeter, Dartmouth, Plymouth 

nebo zábavní park Woodlands.

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK 
• fakultativní aktivity 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • transfer z/na letiště v Anglii 
• závěrečný certifikát • informační balíček. Pobyt s delegátem 
navíc zahrnuje: leteckou dopravu a doprovod naší agentury

NAŠE DOPORUČENÍ

•  rodinná škola s kvalitní výukou a osobním přístupem

• pestrá škála programů na výběr

• ubytování v rodinách

OHLAS
Naši učitelé byli vstřícní, příjemní a každý den pozitivně 
naladění. Program po škole byl zajímavý a zábavný. 
Asi nejvíce se mi líbily lekce surfování. Rodinu jsem si 
nemohla přát lepší. A také mám z tohoto pobytu hodně 
dobrých přátel, kteří jsou z různých koutů světa. Moc 
se mi to líbilo a určitě bych chtěla jet znovu. 

Alexandra, 2 týdny, individuální pobyt, 37 330 Kč 
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max. 15 studentů

12–16 let

15 lekcí týdně (à 60 minut)

rezidence

všeobecný program

pobyt s delegátem
8. 7. - 22. 7. 2020

letecká doprava

SHERBORNE
The Devon School of English

Místo pobytu
Sherborne je menší bezpečné město na 
jihozápadě Anglie. Významnou památkou 
je hrad, který dodnes slouží jako sídlo 
majitelů a zároveň je přístupný veřejnosti. 
Ve městě je celá řada kaváren, restaurací 
a obchůdků. 

Jazyková škola

The Devon School of English pořádá 

jazykové kurzy ve skvěle vybaveném 

rezidenčním areálu, kde je vše na jednom 

místě. Studenti mají k dispozici moderně 

vybavené třídy, hřiště pro basketbal, 

volejbal, tenisové kurty, krytý bazén, 

stolní tenis, společenskou místnost  

a Wi-Fi. 

ANGLIE 

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 41 910 od 1 615

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 400 od 250

Nepřehlédněte

Rezidenční ubytování je ve 

vícelůžkových pokojích se 

sdílenou koupelnou, je zajištěna 

plná penze. Děti mají výběr 

z několik variant jídel. 

Program pro volný čas je 

organizován v areálu školy a je 

zaměřen na sportovní, výtvarné 

i hudební aktivity. Je připraven 

každodenní večerní program 

(např. diskotéka, honba za 

pokladem, barbecue) a děti 

v průběhu pobytu absolvují 2 

celodenní a 1 půldenní výlet 

– např. Exeter, Bath, Oxford, 

Cheddar Gorge, hrad Sherborne. 

OHLAS
Program je velmi pestrý a studenti jsou stále 
zaměstnaní a můžou procvičovat angličtinu. Nejvíce 
ale oceňuji až rodinou atmosféru celé školy, protože 
jak učitelé, tak vedoucí mají velmi blízký vztah se 
studenty. Bonusem navíc je výborná školní jídelna, kde 
si každý vybere své oblíbené jídlo a která je plná ovoce 
a zeleniny. 

Delegát Jan, pobyt s delegátem, 2 týdny, 43 030 Kč 

CENA NEZAHRNUJE
• poplatky za fakultativní aktivity 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci s plnou penzí • leteckou dopravu 
• doprovod naší agentury • transfer z/na letiště v Anglii 
• závěrečný certifikát • informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

• moderní rezidenční ubytování

• program na vysoce kvalitní úrovni

• společné projekty dětí
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pobyt s delegátem
27. 6. - 22. 8. 2020

individuální pobyt
28. 3. - 24.4., 6. 6. - 5. 9. 2020 

max. 15 studentů

6–17 let

hostitelská rodina

15/18 lekcí týdně (à 60 minut)

letecká doprava

ILFRACOMBE
Channel School of English, Country Cousins

Místo pobytu
Ilfracombe je bezpečné přímořské 
městečko na jihozápadě Velké Británie. 
Místní pláže nabízí výborné podmínky 
pro surfování. Nádherná příroda 
a nedaleký národní park Exmoor 
z Ilfracombe dělá vyhledávanou 
destinaci.

Jazyková škola

Škola je vybavená společenskou 

místností, Wi-Fi, počítačovou místností 

a venkovním zastřešeným posezením, 

v blízkosti jsou tenisové kurty a park. 

Studenti, kteří bydlí dále od školy, 

mohou  jezdit zdarma školním 

autobusem.

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny (pobyt s delegátem) od 36 380 od 1 393

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 400 od 250

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny (individuální pobyt) od 37 350 od 1 430

Nepřehlédněte

Ubytování je v hostitelských 

rodinách, ve dvoulůžkovém pokoji 

s plnou penzí. Oběd od pondělí do 

pátku je zajištěn ve škole. 

Studenti si mohou vybrat ze 

široké škály programů. Mezi 

nejoblíbenější patří – Poznejte 

Devon (výlety po zajímavých 

místech v okolí), Dobrodružné 

sporty (lukostřelba, kanoistika), 

fotbal, street dance, surfing, 

tenis, vodní sporty (kayaking, 

paddle boarding, potápění). Nově 

v nabídce je program divadelní 

akademie a u mnoha programů 

si lze vybrat vyšší intenzitu výuky.

OHLAS
Na pobytu se mi velmi líbilo. Rodina, u které jsem byl 
ubytovaný, byla velmi přátelská, program Dobrodružné 
sporty neměl chybu. Na pobyt určitě chci jet znovu! 

Honza, 2 týdny, individuální pobyt, 42 400 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • transfer z/na letiště v Anglii 
• závěrečný certifikát • informační balíček. Pobyt s delegátem navíc 
zahrnuje: leteckou dopravu a doprovod naší agentury 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  sportovně zaměřené programy

• nově teplé obědy ve škole

•  integrace s místními dětmi
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hostitelská rodina (14–17 let)/ 
rezidence (8–17 let)

max. 15 studentů

15 lekcí týdně (à 60 minut)

8–17 let

pobyt s delegátem
20. 6.–24. 8. 2020

letecká doprava

SWANAGE
Harrow House

Místo pobytu
Swanage je menší bezpečné pobřežní 
městečko s dlouhými krásnými plážemi, 
přátelskou atmosférou a rybářskou 
tradicí. Město je vzdálené asi tři hodiny 
cesty od Londýna. 

Jazyková škola

Škola Harrow House organizuje 

jazykové kurzy pro studenty z více než 

50 států světa. Kvalitní výuka, perfektní 

organizace, široká nabídka programů 

a skvěle vybavený areál láká studenty 

k opakovanému pobytu. K dispozici jsou 

prostorné třídy, společenská místnost, 

sportoviště, krytý bazén, studovna 

a menší obchůdek. 

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny (pobyt s delegátem) od 40 340 od 1 544

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 5 900 od 230

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny (individuální pobyt) od 37 410 od 1 432

Nepřehlédněte

Harrow House nabízí ubytování 

v hostitelských rodinách, které 

jsou obvykle v docházkové 

vzdálenosti od školy nebo 

přímo v areálu školy v rezidenci 

(vícelůžkové pokoje se sdílenou 

koupelnou). Děti mají plnou 

penzi a na výlety dostávají 

studený balíček. Široká nabídka 

programů je zaměřena na sport. 

Za příplatek jsou programy – 

dobrodružné aktivity, golf, tenis, 

vodní sporty, zábavné nebo 

akademické aktivity. Děti mají také 

připravené večerní aktivity a výlety 

(např. Bath, Londýn, hrad Corfe).

OHLAS
Výuka byla super, delegát Zdeněk byl skvělý, ochotný, 
vstřícný, vždy pomohl. Rodina byla milá a program 
dobrodružné aktivity byl vážně úžasný.

Ondřej, 2 týdny, pobyt s delegátem, 55 600 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině/rezidenci s plnou penzí • transfer z/na 
letiště v Anglii • závěrečný certifikát • informační balíček. Pobyt 
s delegátem zahrnuje: leteckou dopravu a doprovod naší agentury

NAŠE DOPORUČENÍ

•  kvalitní sportovní program

•  skvělé zázemí školy

•  speciálně zaměřený program pro děti 8–11 let

individuální pobyt
4. 1. - 2. 5., 30. 5. - 7. 10. 2020
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max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 45 minut)

začátečník

rezidence

7–16 let

pobyt s delegátem
22. 7. - 5. 8. 2020

letecká doprava

TAVISTOCK
LAL Mount Kelly

Místo pobytu
Tavistock je malé město v hrabství 
Devon a leží na hranici Dartmoorského 
národního parku. Park je častým cílem 
návštěvníků kvůli přírodním krásám 
a bohaté historii. Větší města, jako je 
Exeter či Plymouth, jsou vzdálená jen 
hodinu jízdy.

Jazyková škola

Škola Kelly College se nachází kousek 

od centra Tavistocku. V mnoha směrech 

jedinečný areál je ovlivněn historií místa 

a je moderně vybaven. Škola disponuje 

promítací místností, prostory pro 

divadlo, krytým bazénem, fotbalovým 

hřištěm a krytou tělocvičnou.

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 35 240 od 1 355

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 900 od 265

Nepřehlédněte

V rezidenci jsou děti ubytovány 

ve vícelůžkových pokojích (2–6 

lůžek) se sdílenou koupelnou, 

často s českými či slovenskými 

studenty. Je zajištěna plná penze 

a děti mají výběr z několika 

druhů jídel včetně vegetariánské 

varianty. Program pro volný 

čas je organizován denně, jsou 

zajištěny také výlety (např. 

Exeter, Cheddar Gorge, Bude). 

Škola nabízí sportovní i výtvarné 

aktivity (kreslení na trička, výroba 

náramků, masek). Lze přikoupit 

i fakultativní výlety přímo na 

místě, dle nabídky školy.

OHLAS
Měli jsme skvělou delegátku, která nám se vším 
pomohla. Vedoucí nám připravili zábavný program, 
hráli jsme hry, vyráběli si trička. Potkala jsem spoustu 
nových kamarádů. Navíc jídlo bylo úplně nejlepší. Na 
pobyt chci jet znovu! 

Lenka, skupinový pobyt, 31 560 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• fakultativní aktivity 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v rezidenci s plnou penzí • leteckou dopravu • doprovod naší 
agentury • transfer z/na letiště v Anglii • závěrečný certifikát 
• informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

•  bezpečná lokalita

• výběr mezi několika programy

•  jedinečný areál školy
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12–17 let

max. 15 studentů

15 lekcí týdně (à 60 minut)

začátečník

pobyt s delegátem
19. 7. - 2. 8. 2020

rezidence

letecká doprava

LONDÝN, TWICKENHAM
LAL

Místo pobytu
Londýn je velmi pestré kosmopolitní 
město s osobitou atmosférou. Památek, 
zajímavých míst a lákavých atrakcí je 
zde nepřeberné množství. Vydejte se 
s námi za jejich poznáváním. 

Jazyková škola

Organizace LAL pořádá kurzy pro děti 

již mnoho let. Z široké nabídky jsme 

vybrali školu St. Marys, která se nachází 

cca 40 minut od centra města. Výborně 

vybavený areál univerzity má vše, co 

děti potřebují a vše je v docházkové 

vzdálenosti. Je zde hodně zeleně, 

tenisové kurty, Wi-Fi, obchůdek a další.

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 45 520 od 1 750

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 7 400 od 285

Nepřehlédněte

Studenti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích 

se sdílenou koupelnou. Stravování je formou plné 

penze. V rámci pobytu děti navštíví 4× centrum 

Londýna (Trafalgar Square, Covent Garden, Tower 

Bridge, Kensington Palace a mnoho dalšího) 

a podívají se také do Brightonu a Oxfordu. Připraven 

je také zábavný večerní program v rezidenci (hry, 

diskotéka, sportovní aktivity).

CENA NEZAHRNUJE
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci s plnou penzí • leteckou dopravu 
• doprovod delegáta • transfer z/na letiště v Anglii • závěrečný 
certifikát • informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

•  umístění školy je 40 minut od centra Londýna

•  poznávací program

•  skvělé ubytováníno
vi

nk
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13–17 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 45 minut)

pobyt s delegátem
4. 7. - 18. 7. 2020

individuální pobyt 
28. 6. - 9. 8. 2020

letecká doprava

 
rezidence/rodina

CAMBRIDGE
EC Cambridge

Místo pobytu
Cambridge je známé univerzitní město 
s mnoha historickými budovami. 
Městem protéká řeka Cam a velmi 
oblíbené jsou projížďky na loďkách. 
Za návštěvu určitě stojí Fitzwilliam 
Museum nebo botanická zahrada. 

Jazyková škola

Škola se nachází v blízkosti centra 

města. Výuka je každý týden zaměřena 

na jiné téma a studenti se probíranému 

tématu věnují i v rámci aktivit. Škola 

disponuje moderně vybavenými třídami, 

je zde společenská a počítačová 

místnost, studovna, knihovna a Wi-Fi.

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny (pobyt s delegátem) od 38 320 od 1 467

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 900 od 265

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny (individuální pobyt) od 46 980 od 1 798

Nepřehlédněte

Ubytování je možné zajistit 

v hostitelských rodinách ve 

dvoulůžkovém pokoji. Dojezdová 

vzdálenost do/ze školy může být 

až 50 minut, druhou možností 

je ubytování v rezidenci v jedno/

dvoulůžkových pokojích se 

sdílenou koupelnou. Studenti 

mají vždy zajištěnu plnou penzi, 

oběd může být formou poukázky.

Program je zaměřen na 

poznávání Cambridge – návštěvy 

muzeí a galerií, plavba po řece 

Cam, děti absolvují 1 celodenní 

výlet a mají také různé sportovní 

aktivity, bowling, plavání a další.

OHLAS
Cambridge je hezké město. Při plavbě po řece Cam 
jsme měli nádherné počasí a moc se mi líbilo ve škole. 
Měli jsme skvělé učitele a s několika spolužáky si 
dosud píšu a hostitelská rodina byla moc milá.

Eliška, pobyt s delegátem, 42 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • náklady za 
MHD cca 17 GBP za týden  
• fakultativní aktivity • kapesné  
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • transfer z/na letiště v Anglii 
• závěrečný certifikát • informační balíček. Pobyt s delegátem 
navíc zahrnuje: leteckou dopravu a doprovod naší agentury

NAŠE DOPORUČENÍ

•  pro kulturně zaměřené studenty

•  rezidence v centru 

•  možnost zkouškových kurzů FCE, Trinity Exam
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10–17 let

max. 15 studentů

15 lekcí týdně (à 60 minut) 

pobyt s delegátem
21. 7. - 3. 8., 4. 8. - 17. 8. 2020

letecká doprava

rezidence

BLOXHAM
International Student Club

Místo pobytu
Bloxham, menší historické městečko, 
zasazené v krásné přírodě nedaleko Ox-
fordu a cca dvě hodiny jízdy od Londýna. 
Město je velice bezpečné a poskytuje 
tak studentům skvělé zázemí, jak pro 
studium, tak pro volný čas.

Jazyková škola

International Student Club patří mezi 

velmi oblíbené školy s výbornou or-

ganizací. Bloxham school, nástupce 

legendární Haileybury, se může pyšnit 

skvělým vybavením areálu a zázemím 

pro výuku a volný čas. Jsou zde moderní 

třídy, společenská místnost, sportoviště 

a krytý, vyhřívaný bazén.

ANGLIE

Orientační ceny CZK EUR

Skupinový kurz 15 lekcí, 2 týdny 21. 7. - 3. 8. od 46 770 od 1 800

Skupinový kurz 15 lekcí, 2 týdny 4. 8. - 17. 8. od 45 500 od 1 750

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 400 od 246

Nepřehlédněte

Ubytování ve více vícelůžkových 

pokojích, se sdílenou koupelnou 

je zajištěno v rezidencích v areálu 

školy. Studenti mají zajištěnou 

plnou penzi s možností výběru 

z několika variant stravy. 

Program je zaměřen na sportovní 

i umělecké aktivity a studenti 

absolvují různé výlety např. 

Londýn, Oxford, Windsor a okolí 

Bandbury. Zároveň se studenti 

budou moci podívat do Harry 

Potter studia. 

OHLAS
Na pobytu jsem byla spokojená, líbila se mi možnost 
vybrat si program již na začátku. Seznámila jsem 
se s lidmi z různých zemí a s některými jsem stále 
v kontaktu. Výuka byla skvělá a velmi mě bavila. 

Katka, pobyt s delegátem, 45 460 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• fakultativní aktivity 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci s plnou penzí • leteckou dopravu 
• doprovod naší agentury • transfer z/na letiště v Anglii 
• závěrečný certifikát • informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

•  nadstandardně vybavený areál

•  skvělá a profesionální organizace

•  možnost připlacení vstupenky do Harry Potter studií

fotbal, rugby, tanec
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13–17 let

max. 15 studentů

15 lekcí týdně (à 60 minut) 

pobyt s delegátem
28. 6. - 12. 7. 2020

letecká doprava

hostitelské rodiny

CARLOW
CIELS

IRSKO

Orientační ceny CZK EUR

Skupinový kurz 15 lekcí, 2 týdny od 30 840 od 1 190

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 8 500 od 327

Nepřehlédněte

Ubytování je zajištěno v hosti-

telských rodinách, kde mohou 

studenti nejlépe poznat cizí 

kulturu. V rodině mají zajištěnou 

plnou penzi. Děti jsou ve třídách 

rozděleny dle věku a v rámci výu-

ky mají lekce zaměřené na irskou 

kulturu a pracují na společných 

projektech. Škola garantuje 

mezinárodní zastoupení ve všech 

třídách. Program je zaměřen na 

poznávání Carlow a irské kultury 

– návštěvy muzeí, známých měst 

jako je Dublin, Kilkenny a dalších. 

Zároveň mají různé mimo školní 

aktivity. 

OHLAS
Na pobytu se mi velice líbilo. Naučila jsem se spoustu 
nového o Irsku a jejich kultuře, seznámila se s novými 
lidmi a získala spoustu zkušeností. Všem velmi 
doporučuji. 

Kristina, pobyt s delegátem

CENA NEZAHRNUJE
• fakultativní aktivity 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci s plnou penzí • leteckou dopravu 
• doprovod naší agentury • transfer z/na letiště v Irsku 
• závěrečný certifikát • informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

• jednička v poměru cena/kvalita

• poznávání Irské kultury – včetně národních Irských tanců, Irské hudby a her

•  návštěva známých měst – Dublin, Kilkenny a mnoho dalších

fotbal, rugby, tanec

zkrátit text

Místo pobytu
Univerzitní městečko Carlow leží asi 
hodinu jižně od hlavního města Irska – 
Dublinu. Carlow je město ležící na sou-
toku dvou řek, zasazené do krásné Irské 
přírody. Dominantou města je nejenom 
katedrála, ale také hrad, společně 
s krásnými zahradami a parky. Carlow je 
typické irské město žijící kulturou jejich 
vlastní, které stojí za to ho navštívit.

Jazyková škola

CIELS Carlow je škola s mnohaletými 
zkušenostmi ve výuce dětí. Svým 
studentům umožňuje setkání s kulturou, 
tradicemi a životním stylem Irů. Škola 
je výborně vybavena a tím pádem 
poskytuje svým studentům výborné 
studijní prostředí. V blízkosti školy jsou 
krásné parky, obchody, či galerie, které 
studenti mohou ve svém volném čase 
navštívit.
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12–17 let

max. 15 studentů

15 lekcí týdně (à 60 minut) 

začátečník

pobyt s delegátem
19 . 7. - 2. 8. 2020

letecká doprava

 
rezidence

Nepřehlédněte
Škola nabízí ubytování v moderně vybavených 
rezidencích v jednolůžkových pokojích s plnou penzí. 
Ubytování se nachází cca 20 min. chůze od školy. 
Program pro volný čas je organizován denně a zahrnuje 
prohlídky města, návštěvu hradu v Edinburghu, 
celodenní výlety do okolních měst, BBQ party, filmové 
odpoledne aj. 

EDINBURGH
CES

Místo pobytu
Edinburgh je hlavní město Skotska 
a letní sídlo zde má i britská královna. 
Jde o kulturní centrum plné historických 
památek a zajímavých míst. Již od roku 
1995 je Edinburgh zapsán na seznam 
světového dědictví UNESCO. 

Jazyková škola

Jazyková škola CES se nachází přímo 

v centru města Edinburgh. Kolem 

je spousta krásných míst – kaváren, 

obchůdků, zahrad a parků, což poskytuje 

ideální příležitosti k prozkoumání města. 

K dispozici jsou učebny, školní jídelna, 

Wi-Fi a tělocvična.

SKOTSKO

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 46 140 od 1 775

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 500 od 250

CENA NEZAHRNUJE
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování v hostitelské 
rodině s plnou penzí • leteckou dopravu do/z Anglie • transfer z/na letiště 
v Anglii • doprovod delegáta • závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  výuka a program na vysoce kvalitní a profesionální úrovni

• jediná možnost skupinového pobytu s delegátem ve Skotsku

• pro naše klienty sleva 4 000 Kč oproti oficiálním cenámno
vi
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SPORTOVNÍ KEMPY
MARCHANTS HILLL - PGL 

Místo pobytu
Sportovní centrum Marchants Hills se 
nachází cca 1 hodinu jižně od Londýna. 
Jde o jedno ze sportovních center Britské 
organizace PGL. Tato organizace má také 
centra Windmill Hill a Little Canada.

Jazyková škola

Organizace PGL má bohaté zkušenosti 

s organizováním jazykových 

a dobrodružných kempů. Každé centrum 

je unikátní a má širokou nabídku aktivit. 

Výuka probíhá dopoledne nebo odpoledne 

a je k dispozici společenská místnost, 

venkovní hřiště i tělocvična.

ANGLIE – SPORTOVNÍ KEMPY

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny (Marchants Hill) od 36 490 od 1 405

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 5 900 od 227

Nepřehlédněte 

Studenti jsou ubytováni 

v chatkách se 4 až 8 lůžky 

se sdílenou koupelnou. 

Stravování je formou plné 

penze. Program pro volný čas 

organizují zaměstnanci školy 

a děti si vyzkouší různé aktivity 

dle nabídky (výběr z více něž 

20 aktivit). Studenti absolvují 

také celodenní/půldenní výlety 

a jsou přichystány večerní 

aktivity. Důraz je kladen na 

praktické využití znalostí, 

komunikaci a týmovou 

spolupráci.

AKTIVITY (A MNOHO DALŠÍCH)
Windmill Hill – aeroball, jízda na kanoích, lukostřelba, 
slaňování, šerm, zip wire.
Marchants Hill – lezení, nízké i vysoké lanové překážky, 
stavba raftu, stezka smyslů.
Little Canada – dračí lodě, lanové překážky, Matrix 
(řešení úkolů), jízda na čtyřkolkách.

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK 
• kapesné 
• pojištění 

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
ve vícelůžkovém pokoji s plnou penzí • povinný transfer z/na letiště 
v Anglii • závěrečný certifikát • informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

•  dobrodružné a sportovní zážitky

•  perfektní zázemí

•  přítomnost dětí z Británie (rodilí mluvčí)

max. 15 studentů

začátečník

dobrodružné aktivity

Pobyt s delegátem
25. 7. - 8. 8. 2020

chaty

15 lekcí týdně (à 60 minut)

min. 1 týden
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Nepřehlédněte 

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích se 

sdílenou koupelnou. Stravování je formou plné penze, 

o víkendu polopenze. 

Program pro volný čas je organizován školou 

a zahrnuje zajímavé půldenní i celodenní výlety v Los 

Angeles a okolí (Griffith Observatory, chodník slávy 

v Hollywoodu a Beverly Hills, večeře v Hard Rock 

Café, Santa Monica, Venice Beach, Santa Barbara, 

pozorování velryb) a večerní aktivity v rezidenci. 

13–18 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 50 minut) 

poznávací program

pobyt s delegátem
12. 7. - 2. 8. 2020

letecká doprava

rezidence

LOS ANGELES
The Language Academy

Místo pobytu
Los Angeles patří mezi nejoblíbenější 
a nejznámější města v USA. Najdete zde  
slavné pláže, obrovská nákupní centra, 
restaurace, muzea i filmová studia 
velkých společností. Známými místy jsou 
bezpochyby Hollywood, Beverly Hills nebo 
Sunset Boulevard. 

Jazyková škola

Jazyková škola TLA funguje již mnoho let 

a letní kurzy pořádá v areálu California 

State University, který se nachází na úpatí 

pohoří Santa Monica. Kampus je moderně 

vybaven, k dispozici je studenské centrum, 

Wi-Fi, krytá tělocvična, bazén i prádelna. 

USA

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 3 týdny od 85 370 od 3 285

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 25 500 od 980

CENA NEZAHRNUJE
• poplatek americké ambasádě za 
vízum ESTA • fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci s plnou penzí/polopenzí o víkendu 
• leteckou dopravu • doprovod naší agentury • transfer z/na 
letiště v USA • závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  atraktivní lokalita

•  zábavný park Six Flags či návštěva Disneylandu 

•  pobyt na plážích, nakupování
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10–17 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 60 minut)

pobyt s delegátem  
12. 7. - 2. 8. 2020

letecká doprava

rezidence

VANCOUVER
CISS

KANADA

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 3 týdny od 78 240 od 3 010

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 28 000 od 1 080

Nepřehlédněte 

Studenti mají zajištěné ubytování 

v rezidenci přímo v areálu školy 

Capilano University, ve dvoulůž-

kových pokojích se společným 

sociálním zařízením. Plná penze 

je zařízena přímo v areálu školy. 

Obědy v dny exkurzí jsou zajištěny 

formou studených balíčků. Pro-

gram pro volný čas je zaměřen 

na poznávání Vancouveru a jeho 

okolí (Whistler Village, Cultus 

Lake Water Park, Vancouver 

Aquarium, Grandville Island, 

Grouse Mountain, Takaya Out-

door Experience). Je připraven 

také program pro večerní aktivity. 

OHLAS
Rád bych poděkoval škole Capilano University (CISS)
za úžasnou zkušenost. Bylo to cool. Učitelé dokázali
vytvořit milou a příjemnou atmosféru. Animátoři
udělali z mých týdnů strávených ve škole skvělou
zábavu. V Kanadě jsem si to opravdu užil a rozumím
teď víc mnoha jiným kulturám.

Tadeáš, pobyt s delegátem, 71 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• poplatek kanadské ambasádě za 
vízum ETA • poplatky za fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci s plnou penzí • leteckou dopravu 
• doprovod naší agentury • transfer z/ na letiště v Kanadě  
• závěrečný certifikát • informační balíček.

NAŠE DOPORUČENÍ

• kombinace přírodních krás a moderního velkoměsta

• TOP studijní "projektový" plán

•  návštěva nejkrásnějších přírodních parků

poznávání Vancouveru 
a okolí

Místo pobytu
Capilano University se nachází ve městeč-
ku North Vancouver. Samotní Kanaďané 
považují North Vancouver za předměstí 
Vancouveru. Toto město je známé svými 
stezkami pro turistiku a lyžování v neda-
lekých horách North Shore Mountains. 
V centru můžete nalézt známý trh Lonsda-
le Quay Market, kde se nachází obchody 
například s módou, tradičním fish and 
chips a spoustu dalšího.

Jazyková škola
CISS Capilano University je jedna z nejlep-
ších institucí v oblasti jazykového vzdělá-
vání v Kanadě. Škola se nachází nedaleko 
centra města a poskytuje nadstandardní 
zázemí – prostorné a moderní třídy, Wi-Fi, 
venkovní posezení, tělocvičnu a prostory 
pro večerní aktivity.
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15-19 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 60 minut)

pobyt s delegátem  
11. 7. - 2. 8. 2020

letecká doprava

hostitelská rodina

CAIRNS
CCEB

AUSTRÁLIE

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 3 týdny od 58 670 od 2 260

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 31 500 od 1 211

Nepřehlédněte 

Škola nabízí ubytování v rodinách. 

Pokoje jsou po dvou až čtyřech. 

Rodiny jsou pečlivě vybírány 

a pravidelně navštěvovány zá-

stupci školy. Stravování je formou 

plné penze a obědy jsou formou 

studeného balíčku. Program pro 

volný čas je kombinací pozná-

vacích, kulturních a sportovních 

aktivit. Za příplatek je možné za-

jistit např: zumbu, jógu, potápění 

a mnoho dalšího. Jsou zajištěny 

exkurze v centru města i výlety 

do okolí. 

CENA NEZAHRNUJE
• poplatky za fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování s plnou penzí • leteckou dopravu 
• doprovod naší agentury • transfer z/ na letiště v Austrálii  
• závěrečný certifikát • informační balíček.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  krásné pláže

•  poznávání krás Austrálie

•  pestrý program na míru pro naše studenty

poznávání Austrálie

Místo pobytu
Cairns je přístavní město, které leží v 
severovýchodní Austrálii. Zdobí jej Velký 
bariérový útes a tropický deštný prales. 
Cairns je jediným místem na planetě, 
kde se tyto dva světy setkávají. Město je 
vyhledávaným místem turistů, hlavně pro 
krásná jezera, vodopády a pláže.

Jazyková škola
CCEB Cairns je jedna z nejlepších 
vzdělávacích institucí v Austrálii. Škola 
se nachází nedaleko pláže a v blízkosti 
centra, kde je spousta různých galerií, 
muzeí, kaváren či dalších obchůdků. Škola 
poskytuje skvělé zázemí pro výuku, ale i 
pro volný čas a odpočinek.
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9–17 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 60 minut)

pobyt s delegátem  
5. 7. - 19. 7. 2020

letecká doprava

hotel

KYPR
LIMASSOL

KYPR

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 35 900 od 1 380

Zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 9 200 od 354

Nepřehlédněte 

Studenti budou ubytováni v hotelu 

Episkopiana, který je sportovně 

zaměřený. Pokoje jsou situovány 

po třech, s balkónem a výhledem 

na moře. Wi-Fi je po celém hote-

lu. Samozřejmostí je společenská 

místnost a bazén. Stravování 

je formou plné penze a během 

celodenních výletů je zajištěn 

oběd formou studeného balíčku. 

Program pro volný čas je kom-

binací poznávacích, kulturních 

a sportovních aktivit. Zároveň se 

studenti podívají po okolí a navští-

ví spoustu zajímavých míst.

OHLAS
Studium na Kypru byl jeden z nejlepších zážitků, 
která mám. Škola byla skvělá, učitelé příjemní 
a aktivity mě velice bavily. Vřele doporučuji.

Eliška, pobyt s delegátem

CENA NEZAHRNUJE
• poplatky za fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v hotelu s plnou penzí • leteckou dopravu • doprovod 
naší agentury • transfer z/ na letiště 
• závěrečný certifikát • informační balíček.

NAŠE DOPORUČENÍ

• speciální ceny jenom pro STUDENT AGENCY

• bezpečný a moderní hotel v klidné lokalitě

•  skvěle organizované programy

poznávání Toronta

Místo pobytu
Studium v přístavním městě Limassol 
prokládané odpočinkem na prohřáté 
písečné pláži, výlety a obdivování pamá-
tek z různých století kyperské historie. 
Na to vše a mnohem více se mohou těšit 
studenti, kteří se rozhodnou pro studium 
na Kypru.

Jazyková škola
English in Cyprus nabízí kvalitní výuku 
v moderních a klimatizovaných učebnách. 
Díky mnohaletým zkušenostem, profesi-
onalitě a přátelské atmosféře, patří škola 
English in Cyprus k té nejlepší na Kypru 
vůbec. Zároveň škola nabízí pestrý výběr 
odpoledních programů.
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Místo pobytu
Brighton, město na jižním pobřeží Anglie, 
je jedno z největších a nejoblíbenějších 
letovisek ve Velké Británii. Hlavní 
turistickou atrakcí jsou pláže se spoustou 
restaurací a atrakcí, jimž dominuje 
Brighton Pier. 

Jazyková škola
Výuka probíhá ve škole Brighton College 
nebo EC Brighton v závislosti na 
zvoleném termínu. Obě výuková centra 
poskytují skvělé zázemí pro studenty. 
Každý týden je výuka zaměřena na určité 
téma, které studenti probírají. 

Nepřehlédněte
Možnost výběru ubytování mezi 
hostitelskou rodinou (dvoulůžkový 
pokoj) a rezidencí (jednolůžkové pokoje 
se sdílenou koupelnou). Dojezdová 
vzdálenost z rodiny do/ze školy je 
cca 45 minut. Rezidence se nachází 
v areálu Brighton University a děti do/
ze školy dováží školní autobus.

NAŠE DOPORUČENÍ

• pobyt u moře

• studium v blízkosti centra města

• práce na společných projektech 

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 46 110 od 1 775

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • náklady na MHD • příplatek za jednolůžkový 
pokoj s vlastní koupelnou • kapesné • pojištění. 

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • transfer z/na letiště v Anglii  
• závěrečný certifikát • informační balíček

13–17 let 14–17 let

max. 15 studentů max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 45 minut) 20 lekcí týdně (à 45 minut)

BRIGHTON
EC Brighton

hostitelská rodina/rezidence hostitelská rodina

LONDÝN
Sprachcaffe  
Languages Plus

Místo pobytu
Londýn je hlavním městem Velké Británie 
a je zároveň obchodním i kulturním 
centrem země. Návštěvníky láká velkým 
množstvím historických památek a nabízí 
skvělé možnosti k nakupování. 

Jazyková škola
Škola Sprachcaffe se nachází v klidné 
rezidenční čtvrti, cca 40 minut od centra 
Londýna. Škola má k dispozici 10 tříd, 
knihovnu, studovnu, počítačový koutek 
i Wi-Fi. V roce 2019 škola nově nabízí 
výlet do studií Harryho Pottera.

Nepřehlédněte
Ubytování v hostitelských rodinách 
je ve dvoulůžkových pokojích s plnou 
penzí. Cesta do/ze školy trvá obvykle 
cca 35 minut. Program pro volný čas 
je zaměřen na poznávání Londýna, 
děti mají 1 celodenní výlet mimo 
Londýn a škola organizuje i večerní 
program.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  poznávací program

•  možnost intenzivního kurzu

•  studium i mimo léto

CENA NEZAHRNUJE
• leteckou dopravu • náklady na MHD, cca 45 GBP za týden  
• příplatek za intenzivnější výuku nebo aktivity • kapesné • pojištění 

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • transfer z/na letiště Londýn 
Heathrow • závěrečný certifikát • informační balíček 

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 33 350 od 1 283

ANGLIE – MIN. POČET CZ a SK STUDENTŮ

individuální pobyt
28. 6. - 9. 8. 2020 (host. rodina), 
28. 6. - 9. 8. 2020 (rezidence)

individuální pobyt
5. 1. - 29. 3., 5. 4. - 14. 6., 21. 6. - 
30. 8., 4. 10. - 25. 10. 2020

MIN. POČET CZ a SK STUDENTŮ – ANGLIE
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individuální pobyt
29. 6. - 10. 8. 2020

Místo pobytu
Chester je město na severu Anglie 
s krásnou architekturou. Typické jsou pro 
něj středověké hrázděné a viktoriánské 
domy, které skvěle doplňují moderní 
kulturní prvky. 

Jazyková škola
English in Chester je jazyková škola 
s přátelskou atmosférou a skvělým 
mezinárodním složením studentů. Výuka 
probíhá v areálu University of Chester 
a studenti mají k dispozici moderní 
třídy, Wi-Fi, vnitřní i venkovní hřiště 
a kavárnu. 

Nepřehlédněte
Studenti jsou ubytování v jedno až 
čtyřlůžkových pokojích se sdílenou 
koupelnou. Je zajištěna plná penze 
(oběd formou studeného balíčku). 
Dojezdová vzdálenost do/ze školy je 
max. 40 minut. Program pro volný 
čas je organizován školou a zahrnuje 
i práci na společném projektu. 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  individuální přístup

•  skvělé hostitelské rodiny

•  výborný program

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 29 600 od 1 140

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • náklady na MHD, cca 20 GBPza 
týden • kapesné

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • transfer z/na letiště v Anglii 
• závěrečný certifikát • informační balíček 

13–16 let

max. 14 studentů

20 lekcí týdně (à 45 minut)

CHESTER
English in Chester

hostitelské rodiny

EXETER
Globe English Centre

Místo pobytu
Exeter se nachází na jihozápadě 
Anglie v hrabství Devon. Město okouzlí 
návštěvníky svou architekturou 
a přátelskou atmosférou. 

Jazyková škola
Globe English Centre je rodinná škola 
s osobním přístupem a nabízí kurzy 
pro děti i dospělé a nachází se jen 
kousek od centra města. Má k dispozici 
studovnu, Wi-Fi, společenskou místnost, 
sportoviště i zahradu. 

Nepřehlédněte
Ubytování s plnou penzí je 
zajištěno ve vícelůžkových pokojích 
v hostitelské rodině. Program pro 
volný čas je organizován školou 
pro děti dle věkových kategorií 
a zahrnuje sportovní i kulturní 
aktivity a výlety do okolí.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  dva druhy kurzů (mladší a starší děti)

•  kurzy v průběhu celého roku

•  zajímavý program

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • fakultativní aktivity • náklady na 
MHD, cca 10–15 GBP za týden • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině s plnou penzí • povinný transfer z/na letiště 
v Anglii • závěrečný certifikát • informační balíček

7–18 let

max. 10/14 studentů

 20 lekcí týdně (à 45 minut)

hostitelská rodina

individuální pobyt 
6. 1. - 22. 12. 2020

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 36 980 od 1 425

ANGLIE – MIN. POČET CZ a SK STUDENTŮ MIN. POČET CZ a SK STUDENTŮ – ANGLIE
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NEWBURY, HATFIELD
Lines

Místo pobytu
Newbury (Downe House) a Hatfield 
(Queenswood) jsou města vzdálená cca 1,5 
hodiny od Londýna. Obě místa v průběhu 
roku fungují jako prestižní internátní školy. 

Jazyková škola

Organizace Lines pořádá kurzy již mnoho 

let. Ve škole Down House mohou studovat 

děti již od 6 let, Queenswood přijímá děti 

až od 10 let. Obě centra nabízí perfektní 

zázemí pro jazykové kurzy. K dispozici 

je vždy společenská místnost, sportovní 

hala, venkovní hřiště, tenisové kurty, bazén 

a v areálu je Wi-Fi. 

ANGLIE – ELITNÍ ŠKOLY

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 32 lekcí, 2 týdny od 59 450 od 2 290

Nepřehlédněte 

Studenti jsou ubytováni 

v rezidenci ve dvou až 

čtyřlůžkových pokojích 

se sdílenou koupelnou. 

Stravování je formou plné 

penze a škola zajišťuje pestrou 

a vyváženou stravu. Program 

pro volný čas zahrnuje práci 

na společných projektech 

i samostatné úkoly. Studenti 

si mohou připlatit také 

volitelný sportovní program 

nebo fakultativní výlety (studia 

Harryho Pottera, zábavní 

park). Připlatit si můžete 

aktivity např. golf, fotbal nebo 

hudba.

OHLAS
Na pobytu se mi moc líbilo a ani jsem nechtěl jet 
domů. 2 týdny strašně rychle utekly. Skvělí učitelé, 
zábavná výuka a program. Podíval jsem se i do 
studií Harry Potter v Londýně! Poznal jsem spoustu 
kamarádů z různých zemí a stále jsme v kontaktu.

Tomáš, individuální pobyt, 76 020 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • fakultativní aktivity  
(90–150 GBP), příplatky za sportovně 
zaměřené programy (200–280 GBP/ týden) 
• kapesné • pojištění 

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro 
volný čas • ubytování v rezidenci s plnou penzí 
• transfer z/na letiště v Anglii • závěrečný 
certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

• bezkonkurenční kvalita s 30 % slevou pouze pro STUDENT AGENCY

• individuální rozvoj studentů

• individuální rozvoj studentů

max. 10 studentů

začátečník

AJ + fotbal, golf, hudba, 
jízda na koni, tenis

32 lekcí týdně (à 45 minut)

min. 1 týden

rezidence

individuální pobyt
5. 7. - 1. 8. 2020
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individuální pobyt
24. 6. - 16. 8. 2020 

Místo pobytu
Dublin je hlavní kulturní centrum 
země. Muzea a památky dokumentují 
pestrou minulost Irů a dokáží přitáhnout 
i pozornosti dětí.

Jazyková škola
Emerald Cultural je velmi kvalitní škola, 
která dětským i dospělým studentům 
umožňuje seznámení se s irskou 
kulturou, tradicemi i životním stylem. 
Všechna centra jsou skvěle vybavena a 
poskytují výborné zázemí pro výuku.

Nepřehlédněte
U pobytu rodiče s dítětem je třeba 
pečlivě vybrat výukové centrum. 
Ubytování lze zajistit v hostitelské 
rodině (vždy odděleně) nebo 
v rezidenci (je možné i společné 
ubytování). Stravování je formou 
plné penze u dětí a polopenze 
u dospělých. 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  široký výběr kurzů

•  u dětských pobytů v ceně karta  

na MHD

•  možnost výběru ubytování

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Irska • návaznou dopravu na místo pobytu 
• náklady na MHD • studijní materiály • příplatek za teplé obědy 
ve škole (děti) • fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály (děti) • program pro volný čas (děti) 
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí (děti)/ polopenzí 
(dospělí) • závěrečný certifikát • informační balíček 

11–17 let

max. 14 studentů

15/20/21 lekcí týdně (à 60 minut)

DUBLIN
Emerald Cultural Institute

hostitelská rodina (14–17 let), 
rezidence (11–17 let)

IRSKO – RODIČE S DĚTMI

EXETER
Globe English Centre

Místo pobytu
Exeter se nachází v hrabství Devon, své 
návštěvníky okouzluje památkami 
i přátelskou atmosférou a je výborným 
výchozím místem pro výlety do okolí.

Jazyková škola
Rodinná škola s osobním přístupem 
nabízí kurzy pro děti i dospělé 
a nachází se v blízkosti centra města. 
Má k dispozici studovnu, Wi-Fi, 
společenskou místnost, sportoviště 
i zahradu. Výuka dětí a dospělých 
probíhá v různých budovách kousek od 
sebe.

Nepřehlédněte
Výběr ubytování v hostitelské 
rodině v jednolůžkovém (dospělí)/ 
vícelůžkovém pokoji (děti) s plnou 
penzí nebo v soukromém apartmánu 
pro 1–5 osob (bez stravování). 
Program pro volný čas je organizován 
školou a zahrnuje sportovní 
a poznávací aktivity pro děti.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  individuální přístup

•  kurzy v průběhu celého roku

•  výborný program

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • návaznou dopravu na místo pobytu • fakultativní 
aktivity (dospělí) • náklady na MHD cca 10–15 GBP za týden 
• kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas (u dětí) 
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí • závěrečný certifikát 
• informační balíček

min. 7 let

10/14 (děti)/6 studentů (dospělí)

20 lekcí týdně (à 45 minut)

hostitelská rodina/apartmán

individuální pobyt
6. 1. - 22. 12. 2020

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 31 760 od 1 222

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 29 290 od 1 127

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 15 lekcí, 2 týdny od 45 140 od 1 610

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 23 103 od 906

RODIČE S DĚTMI – ANGLIE
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individuální pobyt
9. 6. - 25. 8. 2020

individuální pobyt
30. 6. - 17. 8. 2020

Místo pobytu
V Paigntonu jsou nádherné pláže a skvělé 
podmínky pro vodní sporty. Zároveň 
je to výborné výchozí místo pro výlety 
v hrabství Devon.

Jazyková škola
Rodinná škola nabízí kvalitní výuku, 
která probíhá v moderně vybavených 
třídách v oddělených budovách pro děti 
a dospělé. Studenti mají k dispozici 
společenskou místnost i zahradu a ve 
škole je Wi-Fi. Dospělí si mohou vybrat 
z různých typů kurzů (obecná, intenzivní, 
obchodní angličtina).

Nepřehlédněte
Ubytování je zajištěno v hostitelských 
rodinách v jednolůžkovém (dospělí) 
nebo dvoulůžkovém pokoji (děti). 
Stravování je formou polopenze 
(dospělí) nebo plné penze u dětí. 
Program pro děti je tvořen širokou 
nabídkou různorodých aktivit, dospělí 
si za aktivity připlácejí na místě.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  rodinná škola

•  pestrá nabídka kurzů pro dospělé

•  ubytování v rodinách

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do UK • návaznou dopravu na místo pobytu • studijní 
materiály a fakultativní aktivity u dospělých • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • ubytování v hostitelské rodině s polopenzí/ plnou 
penzí • závěrečný certifikát • informační balíček. U dětí navíc cena 
zahrnuje: studijní materiály a program pro volný čas 

min. 13 let

max. 13 studentů

15 lekcí týdně (à 60 minut)

PAIGNTON
The Devon School of 
English

hostitelská rodina

ANGLIE – RODIČE S DĚTMI

FORT 
LAUDERDALE
The Language Academy

Místo pobytu
Fort Lauderdale je bezpečné letovisko 
ležící cca 40 minut od Miami. Město je 
považováno za centrum jachtingu v USA 
a najdete zde kilometry písečných pláží.

Jazyková škola
Škola pro dospělé a pro děti se nachází 
v centru města v docházkové vzdálenosti 
od Las Olas Boulevard s mnoha 
obchody, kavárnami i restauracemi. 
Výuka probíhá odděleně a pro dospělé je 
připravena pestrá nabídka kurzů.

Nepřehlédněte
Ubytování je zajištěno v hotelu ve dvou 
až čtyřlůžkových pokojích s vlastní 
koupelnou a se snídaní. Program 
pro volný čas je dle nabídky školy 
za příplatek pro děti i dospělé a je 
možné si připlatit také teplé obědy ve 
škole. Výlety míří např. do NASA, NP 
Everglades, Seaquaria atd.)

NAŠE DOPORUČENÍ

• kvalitní výuka

• spojení výuky a dovolené

• písečné pláže

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do USA • návaznou dopravu na místo pobytu • náklady 
na MHD • příplatky za fakultativní výlety • příplatek za fakultativní 
aktivity včetně oběda • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hotelu se snídaní 
• závěrečný certifikát • informační balíček

min. 13 let

max. 15 (děti)/12 studentů (dospělí)

20 lekcí týdně (à 50 minut)

hotel

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz, 2 týdny, děti od 40 280 od 1 550

Stand. kurz, 2 týdny, dospělí od 40 280 od 1 550

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz, 2 týdny, děti od 34 750 od 1 340

Stand. kurz, 2 týdny, dospělí od 24 220 od 932

RODIČE S DĚTMI – USA
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individuální pobyt
8. 6. -9. 9. 2020

individuální pobyt
celoročně

Místo pobytu
Středomořský ostrov a bývalá britská 
kolonie Malta má co nabídnout všem, kdo 
si chtějí užít slunečné počasí, historické 
památky, zajímavou kuchyni, koupání 
v moři či výlety na přilehlé ostrovy – Gozo, 
Comino, Sicílie.

Jazyková škola
ESE je považována za jednu z nejlepších 
škol na ostrově a rozhodně patří mezi 
nejoblíbenější volby našich klientů. Svým 
studentům zajišťuje komplexní výuku 
pro všechny úrovně angličtiny a všechny 
věkové kategorie v příjemném prostředí 
a pod vedením odborných lektorů.

Nepřehlédněte
ESE nabízí studentům pobyty v podobě 
cenově výhodných balíčků, které 
zahrnují mimo jiné denní program pro 
děti pod dozorem delegátů (s výjimkou 
neděle) a několik volnočasových aktivit 
také pro dospělé. Mimo balíček je na 
místě možnost zúčastnit se také celé 
řady fakultativních činností a výletů.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  kvalitní a pestrá výuka

•  moderní zázemí

• velmi bohatý volnočasový program

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu na Maltu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • ubytování v hotelu Salini Resort ve 
dvoulůžkovém pokoji s polopenzí (dospělý) / plnou penzí (dítě) • volnočasový 
program • závěrečný certifikát • informační balíček 

min. 8 let

max. 16 (děti)/ 12 studentů (dospělí)

20 lekcí týdně (à 45 minut)

ST. JULIAN´S
European School of 
English

hotel

MALTA

LIMASSOL
English in Cyprus

Místo pobytu
Studium v přístavním městě Limassol 
prokládané odpočinkem na prohřáté 
písečné pláži, výlety a obdivování 
památek z různých století kyperské 
historie může být dokonalým zpestřením 
času stráveného s vaší rodinou. 

Jazyková škola
English in Cyprus nabízí dopolední 
výuku přizpůsobenou všem potřebám 
jak dospělých, tak dětí v moderních 
a klimatizovaných učebnách jen kousek 
od pobřeží. 

Nepřehlédněte
Studentská rezidence Blue 
Crane Apartmán disponuje až 
4 lůžkovými pokoji, výhledem na 
moře, bazénem, polopenzí i plně 
vybavenou kuchyňkou s vlastním 
stravovacím plánem a denní 
dopravou do školy zdarma. 

NAŠE DOPORUČENÍ

• vyhlášené písečné pláže

• pobyty pro děti už od 5 let

• 320 slunečných dnů v roce

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu na Kypr • návaznou dopravu na místo pobytu • náklady 
na MHD • studijní materiály • fakultativní aktivity • kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • registrační a ubytovací poplatek • ubytování 
v rezidenci Blue Crane ve dvoulůžkovém pokoji beze stravy 
• denní dopravu do školy • závěrečný certifikát • informační balíček

min. 5 let

max. 15 studentů

20/25/30 lekcí týdně (à 45 min)

hostitelská rodina/rezidence

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz, 2 týdny, rodič+dítě od 24 740 od 970

Pobyt rodič+dítě, 2 týdny od 33 920 od 1 330

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz, 2 týdny, děti od 30 350 od 1 190

Stand. kurz, 2 týdny, dospělí od 34 430 od 1 350

KYPR
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AUGSBURG, HÖCHST, 
NORIMBERG, WIESBADEN
DID  

Místo pobytu
Studenti si mohou vybrat z několika 
lákavých lokalit Německa. Wiesbaden, 
hlavní město Hesenska, Höchst či 
Augsburg, tři největší města Bavorska, 
a nebo Norimberg, který je rodištěm Karla 
IV. Norimberg je mimo jiné zajímavý i tím, 
že se zde nachází jedna z největších ZOO 
v Evropě s delfináriem. 

Jazyková škola
Všechny pobočky jazykové školy DID 
jsou umíštěny ve středu jednotlivých 
měst. Jazykové centrum v Augsburgu 
a Wiesbadenu se navíc nachází i kousek od 
vlakového nádraží. Za zmínku stojí i to, že 
budova školy v Höchstu se nachází v areálu 
středověkého kláštera, kde je studentům 
k dispozici i krásný rozlehlý park.

NĚMECKO

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 30 600 od 1 200

Nepřehlédněte 

V rámci Höchstu je studentům 

zajištěno ubytování v rezidenci, 

v Augsburgu, Norimbergu 

a Wiesbadenu zase naopak 

v hostitelských rodinách. DID 

je jediná škola z naší nabídky, 

se kterou mají studenti 

možnost poznat, jak žijí rodiny 

v jiných zemích a podílet se na 

každodenním životě jejich členů. 

Ubytování je zajištěno ve 2–4 

lůžkových pokojích, pokud možno, 

se studenty různých národností, 

aby tak děti měly možnost 

procvičovat svoji znalost němčiny. 

Strava je poskytnuta vždy formou 

plné penze.   

OHLAS
Pro jazykový pobyt jsem se rozhodla, abych vypilovala 
svoji němčinu. S rodiči jsme proto vybrali školu 
DID v Norimberku. Nejvíce spokojená jsem byla 
s ubytováním. Rodina byla moc fajn a se vším mi 
pomohla. Cítila jsem se jako člen rodiny, což bylo super.

Nikola, 2 týdny, standardní kurz 20, 
hostitelská rodina, 30 420 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Německa 
• fakultativní aktivity 
• kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v hostitelské rodině ve dvoulůžkovém pokoji 
s plnou penzí • transfer z/na vlakové či autobusové nádraží 
• kartičku na MHD • závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  transfer z vlakového i autobusového nádraží v Augsburgu v ceně pobytu

•  kartička na MHD v ceně pobytu (mimo Höchst)

•  cenově velmi přijatelná varianta dětského jazykového pobytu 

max. 15 studentů

začátečník

individuální pobyt

hostitelská rodina/rezidence 

20/24 lekcí týdně (à 45 min.)

min. 2 týdny

8–17 let
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7–18 let

max. 12 studentů

15/20/25 lekcí týdně 
(à 45 min.)

individuální pobyt

rezidence

BERLÍN, MNICHOV
GLS  

Místo pobytu
Škola studentům nabízí možnost výběru 
lokality jazykového kurzu s umístěním 
jak v centru, tak i v malebných alpských 
vesnicích ve vzdálenosti zhruba 30–50 km 
od hlavního města či Mnichova.

Jazyková škola

GLS kempy se pyšní vysokou kvalitou 

vybavenosti a s tím souvisí i velice dobře 

propracovaný volnočasový program. 

V jednom areálu je zajištěna jak výuka, 

ubytování, tak i aktivity, čímž je studentům 

poskytnuto maximální pohodlí. 

NĚMECKO

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 15 lekcí, 2 týdny od 39 020 od 1 530

Nepřehlédněte 

Škola studentům zajišťuje 

rezidenční typ ubytování ve 

2–5lůžkových pokojích s vlastním 

nebo sdíleným sociálním 

zařízením. Stravování je většinou 

zajištěno formou plné penze, 

studenti mají vždy na výběr 

alespoň ze dvou jídel (rautová 

snídaně). Kempy disponují 

nejrůznějšími sportovními 

plochami, ať už na volejbal, fotbal 

či basketbal, některé z nich 

se mohou pochlubit i vlastní 

horolezeckou stěnou, bowlingovou 

dráhou, kinem či nejrůznějším 

vybavením na vodní sporty – 

kánoe, kajaky, surfy.

OHLAS
Jazykový pobyt v Německu se mi velice líbil a vřele jej 
doporučuji. Vše bylo skvěle zařízeno a pobyt jsem si 
opravdu užila.

Anna, 2 týdny, standardní kurz 20, 
rezidence, 50 160 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Německa 
• náklady na MHD 
• fakultativní aktivity 
• kapesné

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v residenci ve 2–3lůžkovém pokoji s vlastní 
koupelnou a plnou penzí • transfer z/na letiště/nádraží 
• závěrečný certifikát • informační balíček

NAŠE DOPORUČENÍ

•  teplé obědy ve školní jídelně

•  garance ubytování se zahraničním studentem

•  kemp s ubytováním i výukou na moderně zrekonstruovaném středověkém hradě

začátečník

min. 2 týdny
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VÍDEŇ
ACTILINGUA  

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 v prostorách 

špičkové soukromé vídeňské školy 

v samotném srdci města v pěší 

vzdálenosti od mnoha významných 

památek. V kampusu školy je 

studentům k dispozici velký park, kde je 

i několik sportovních hřišť, restaurace 

a společenská místnost.  

RAKOUSKO

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 41 060 od 1 610

Nepřehlédněte 

Ubytování je zajištěno přímo 

v kampusu školy ve 3–6lůžkových 

pokojích se studenty stejné 

věkové kategorie z různých zemí 

světa. Studentům jsou k dispozici 

pokoje buď s vlastní koupelnou, 

nebo společným sociálním 

zařízením na chodbě. Stravování 

je poskytnuto formou plné penze 

přímo ve školní jídelně (rautová 

snídaně, oběd s předkrmem 

i dezertem, večeře – občas 

i formou barbecue). Studentům 

je poskytnuta i možnost zakoupit 

si týdenní kartičku na MHD přímo 

v prostorách školy. 

OHLAS
Na jazykový pobyt jsem se rozhodla vycestovat, abych 
si zlepšila němčinu a jsem ráda, že jsem si nakonec 
vybrala tuto školu. Pobyt jsem si moc užila a můžu jen 
doporučit, bylo to super.

Nikola, 2 týdny, intenzivní kurz 30, 
rezidence, 44 660 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Rakouska • návaznou 
dopravu na místo pobytu • náklady na 
MHD • fakultativní aktivity • kapesné 
• pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas 
• ubytování v rezidenci ve 4–6lůžkovém pokoji s plnou 
penzí • závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  široký výběr volnočasových aktivit

•  teplé obědy a většinou i večeře ve školní jídelně

•  výborná dostupnost z ČR i SR

max. 15 studentů

individuální pobyt

rezidence

20/30 lekcí týdně (à 45 min.)

zkouškové kurzy OSD

12–19 let

začátečník
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Místo pobytu
Nice, hlavní město francouzské Riviéry, 
je turisticky velmi oblíbené přímořské 
letovisko a rovněž i hrdým představitelem 
Azurového pobřeží, které je právem 
považováno za jedno z nejkrásnějších na 
světě.

Jazyková škola
Hlavní budova se nachází v centru 
města i kousek od pláže. V létě však 
výuka probíhá v areálech jednotlivých 
kempů, které se rovněž nachází v pěší 
vzdálenosti od pláže a kde je studentům 
zajištěno jak ubytování, tak i aktivity. 

Nepřehlédněte
Rezidenční ubytování se většinou 
nachází přímo v budově školy, 
v opačném případě je dětem zajištěn 
odvoz školním autobusem. Pokoje 
bývají zpravidla vícelůžkové, aby 
studenti mohli procvičovat své znalosti 
i mezi sebou navzájem. Strava je 
zajištěna vždy formou plné penze. 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  škola s bezbariérovým přístupem

• lekce se sportovním programem

•  možnost zkombinovat lekce 

francouzštiny s pobytem u moře

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Francie • náklady na MHD • fakultativní 
aktivity • kapesné • pojištění 

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • registrační poplatek • program pro volný čas 
• ubytování v hostitelské rodině ve dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí • transfer 
z/na letiště • závěrečný certifikát • informační balíček

12–17 let

max. 15 studentů

20/26 lekcí týdně (á 45 min.)

NICE
AZURLINGUA

rezidence/hostitelská rodina

FRANCIE

ANTIBES
CIA

Místo pobytu
Antibes se nachází na pobřeží 
Středozemního moře, mezi městy Nice 
a Cannes. Toto přímořské město má 
jeden z největších soukromých přístavů ve 
Středomoří a díky přepychovým výletním 
jachtám, které zde kotví, získalo přezdívku 
milionářské město.

Jazyková škola
CIA má k dispozici dvě výuková centra 
kousek od pláže, která disponují 
zahradou, restaurací, jídelnou, plaveckým 
bazénem a několika sportovními hřišti. 

Nepřehlédněte
Ubytování je mimo letní měsíce 
zajištěno v rezidencích nedaleko 
od pláže i od školy, odkud jsou 
studenti každé ráno dopraveni 
školním autobusem. Studentům 
je poskytnuto ubytování ve 
vícelůžkových pokojích se stravou ve 
formě plné penze.

NAŠE DOPORUČENÍ

•  v letních měsících ubytování přímo 

v areálu školy

•  plavecký bazén v areálu školy

•  široký výběr volnočasových aktivit

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Francie • náklady na MHD • fakultativní aktivity 
• kapesné • pojištění

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • program pro volný čas • ubytování 
v hostitelské rodině/rezidenci ve vícelůžkovém pokoji s plnou penzí 
• transfer z/na letiště • závěrečný certifikát • informační balíček

13–17 let

max. 15 

20/26 lekcí týdně (á 45 min.)

rezidence/hostitelská rodina

Orientační ceny CZK EUR

Stand. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 41 820 od 1 640

Orientační ceny CZK EUR

Stan. kurz 20 lekcí, 2 týdny od 41 950 od 1 645

FRANCIE

individuální pobyt individuální pobyt
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MARBELLA, VALENCIE
ENFOREX

Místo pobytu
Valencie je třetí největší město Španělska, 
které se nachází na pobřeží Středozemního 
moře, kdežto Marbella je oproti tomu 
malé přímořské město, které je součástí 
středomořského rezortu Costa del Sol, 
který nabízí jedny z nejlepších pláží 
v Evropě. 

Jazyková škola
Jazyková škola v Marbelle disponuje 
celkem třemi dětskými tábory rozdělenými 
podle věku studentů. Letní tábory ve 
Valencii i Marbelle se nachází v pěší 
vzdálenosti od pláže. Kempy disponují 
nejrůznějšími typy sportovního vybavení 
jako plaveckým bazénem, několika 
sportovními hřišti, ale například 
i horolezeckou stěnou.

ŠPANĚLSKO

Orientační ceny CZK EUR

Standardní kurz 20 lekcí, 2 týdny od 34 300 od 1 345

Nepřehlédněte 

V Marbelle jsou studenti 

ubytovaní vždy v rezidencích 

na rozdíl od Valencie, kde 

si mohou vybrat i ubytování 

v hostitelských rodinách. 

Pokoje v rezidencích jsou 

vícelůžkové, buď s vlastní 

koupelnou na pokoji nebo 

sdíleným sociálním zařízením 

na chodbě. 

V tzv. enfokempech mají 

studenti široký výběr 

volnočasových aktivit, které 

zahrnují jednak tradičnější 

sporty jako např. fotbal, tenis 

nebo golf, ale i celou řadu 

vodních sportů. 

OHLAS
Na letní tábor do Španělska jsem chtěla kvůli tomu, 
abych si zdokonalila svou španělštinu. A jsem moc 
ráda, že jsme s rodiči vybrali právě tuto školu, protože 
jsem byla velice spokojená. Učitelé byli moc fajn 
a našla jsem si i nové kamarády.

Bára, kemp ve Valencii, 2 týdny, 
standardní kurz 20, 42 060 Kč

CENA NEZAHRNUJE
• dopravu do Španělska • návaznou 
dopravu na místo pobytu • náklady na MHD 
• fakultativní aktivity • kapesné • pojištění 

CENA ZAHRNUJE
• kurzovné • studijní materiály • registrační 
poplatek • program pro volný čas • ubytování 
v rezidenci ve vícelůžkovém pokoji s plnou penzí 
• závěrečný certifikát • informační balíček 

NAŠE DOPORUČENÍ

•  škola jezdectví v Marbelle

•  přítomnost zkušeného lektora i během odpoledních aktivit

•  možnost zajištění pobytu pro rodiče s dětmi

5–17 let

max. 15 studentů

20 lekcí týdně (à 45 min.)

individuální pobyt  

rezidence/
hostitelská rodina

začátečník

min. 2 týdny 
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Brno
Centrála pro ČR a SR sídlí  
v samém centru města Brna. 
Cestovní kancelář pro ČR i SR.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17,  
602 00 Brno 
infolinka 542 424 242
studium@studentagency.cz
www.jazykovepobyty.cz

Praha 
Pobočka v Praze sídlí v Galerii ATRIUM,  
Charles Square Centrum 
Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 
tel. 224 999 666, infolinka 542 424 242 
studium@studentagency.cz 
www.jazykovepobyty.cz

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

KONTAKTYKDE NÁS NAJDETE

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
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 Jazykové pobyty Student Agency

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


