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Zdravíme vás ze STUDENT AGENCY,
rok se s rokem sešel a my vám přinášíme nový katalog školních zájezdů od 
STUDENT AGENCY TRAVEL. 
Minulý školní rok byl pro školy, rodiče, studenty, ale i pro nás a naše partnery velmi 
nestandardní. O to více jsem rád, že jsme společně ustáli výzvu, kterou rok 2020 
připravil, a můžeme dále vypravovat školní zájezdy do zahraničí za poznáním historie 
i za zdokonalením se v cizím jazyce. 
Pro další rok jsme pro vás připravili pár novinek. V první řadě vám zájezd na jaro 
2021 zarezervujeme bez uhrazení záloh ihned se smlouvou k nám na účet. Jako bonus 
k jazykovému pobytu na 8 nebo 9 dní z naší stálé nabídky dáme všem účastníkům 
na školním zájezdu vstupenku na London Eye zdarma. 
Na začátku katalogu najdete vysvětlení jednotlivých druhů zájezdů, ubytování, dopra-
vy, pojištění a od 7. strany si projdete lokality včetně základních informací. Rozsáhlejší 
popis jednotlivých lokalit najdete na našich webových stránkách 
www.jazykovepobyty.cz v sekci „Školní zájezdy“. 
Pokud máte jakékoliv otázky ohledně školního zájezdu, neváhejte se obrátit na naše 
koordinátory na emailu: skolnizajezdy@studentagency.cz nebo volejte na telefonní 
číslo 539 000 340 přímo do kanceláře školních zájezdů, kde kolegové zodpoví všechny 
otázky a provedou procesem přípravy nezapomenutelného školního zájezdu. 
Školní zájezdy mění vzdělávání v zážitky, a proto věřím, že si z pobytu odnesete elán 
do dalšího studia jazyků i krásné vzpomínky.

Radim Jančura 
a tým koordinátorů Školních zájezdů STUDENT AGENCY TRAVEL

Proč na školní zájezd?

pro studenty:
�  poznají život v cizí zemi
�  navštíví místa, která znají z učebnic
�  přímý kontakt s rodilými mluvčími jim 

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

pro rodiče:
�  příznivá cena (školní zahraniční pobyty 

jsou cenově výhodnější než individuální)
�  do neznámého prostředí pojedou děti se 

spolužáky a učiteli, které znají
�  dlouhodobě spolupracujeme se stálými 

zahraničními partnery, kteří ručí za 
ověřené hostitelské rodiny 

pro vás:
�  ochotní koordinátoři, kteří vám poradí 

na základě vlastních zkušeností
�  vstupné do památek v námi 

navrženém programu zdarma
�  zvýhodněná cena pro rodinné 

příslušníky
�  možnost osobní schůzky před odjezdem
�  během zájezdu je vám nepřetržitě k dis-

pozici průvodce (osobně, na telefonu)

Tiskové chyby vyhrazeny.



Školní zájezdy 

Školní zájezdy jsou výlety, které orga-
nizuje škola pro studenty s cestovní 
kanceláří. Pedagog dodává všechny 
informace o účastnících, zatímco ces-
tovní kancelář připraví pro předchozí 
konzultaci program, zajistí dopravu, 
ubytování, stravu, případně výuku 
v jazykové škole a průvodce.

Jazykový pobyt
Jazykový pobyt přináší spojení výuky 
jazyka pod vedením kvalifikovaného 
lektora v jazykové a odpoledních výle-
tů za poznáním okolí a historie.
Mezi nejoblíbenější lokality dlou-
hodobě patří Hastings, Ilfracombe 
a Worthing. Skvělé zázemí pro výuku 
a lektory nabídne ale i Bournemouth, 
Bath a ze severních destinací Wor-
chester nebo York. 
Skupiny, které si chtějí užít koupání 
a angličtinu volí Maltu, kde je anglič-
tina úředním jazykem.
Za němčinou se vydejte do Berlína.

Poznávací pobyt
Během pobytu uvidíte a navštívíte to 
nejlepší z dané oblasti. Zájezdy jsou 
kratší a méně finančně náročné. 
K seznámení s Velkou Británii 
doporučujeme klidné oblasti anglic-
kého venkova (Haverhill, St Austell), 
pokud vás zajímá Anglie jako námořní 
velmoc, navštivte Portsmouth. Ti, 
kdo dávají přednost přírodě, by měli 
navštívit oblast Devonu a Cornwallu 
(Plymouth), jestli vás to však víc táhne 
do měst, vydejte se do střední a se-
verozápadní Anglie (Oxford, York).

Krátkodobý pobyt
Zájezdy pořádané do okolních zemí 
často na jeden nebo dva dny. Pedago-
gové je hodnotí jako skvělé k doplnění 
probíraného učiva v rámci dějepisu. 
Navštívit můžete Osvětim, Bratislavu, 
Vídeň a další města. Za zábavou se 
vydejte do Legolandu.

lého pobytu, vozí studenty do školy, ze 
školy a dopravuje skupinu na výlety. 
Pro cestu do/z Anglie nejčastěji volí-
me přepravu trajektem, na vaše vy-
žádání zajistíme cestu Eurotunelem. 
Žlutý autobus RegioJet je možné za 
příplatek využít jen na omezený počet 
zájezdů, o dostupnosti vás informuje 
koordinátor, se kterým budete zájezd 
zařizovat.
Každým rokem přibývá skupin, které 
do zahraničí létají - na Maltu a do 
Dublinu, kde na místě se o dopravu 
skupiny na výlety stará jazyková 
škola.

Program
Podle našich znalostí a zkušeností 
s danou lokalitou vám připravíme 
návrh programu, který můžeme upra-
vit dle aktuální situace nebo vašich 
požadavků. Program je sestavený 
tak, aby studenti poznali co nejvíce 
z lokality, ve které na krátký čas žijí. 
Během pobytu vás pak těmito místy 
provede zkušený průvodce. Ten je 
vám k dispozici nepřetržitě – osobně 
během dne, na telefonu i v nočních 
hodinách. Učitelský doprovod má 

vstup do památek v námi navrženém 
programu zdarma.
Před společným programem se stu-
denti ráno sejdou na určeném místě, 
kam je přiveze hostitelská rodina, 
případně přijdou sami, pokud bydlí 
v docházkové vzdálenosti. 
V některých lokalitách je zajištěn 
svoz studentů zájezdovým autobu-
sem. Stejným způsobem je pak večer 
organizován návrat do hostitelských 
rodin.

Ubytování a strava
U většiny našich pobytů je ubytování 
zajištěno v hostitelských rodinách. 
Studenti využívají cizí jazyk v kaž-
dodenní praxi a zároveň poznávají 
všední život a zvyky v dané zemi. Ro-

Rádi bychom poděkovali za velmi 
vstřícný a ochotný přístup při pláno-
vání našeho zájezdu do Bournemouth 
26.–1. 6. 2019, především slečně Lence 
Faltysové. Vše bylo naprosto vzorně při-
praveno, jako ostatně vždy, komunikace 
věcná a rychlá. Máme se SA dlouholeté 
zkušenosti a přesto, že lidé se tam 
mění, kvalita zůstává. 

Hana Meluzínová – 
ZŠ Bílovice nad Svitavou

~Ohlasy~

SVÉ PRŮVODCE ŠKOLÍME 
A VŠICHNI Z KANCELÁŘE 

ŠKOLNÍCH ZÁJEZDŮ STÁLE 
ZÁJEZDY AKTIVNĚ 
PRŮVODCUJEME.

SPOJUJEME I SKUPI�
NY, KTERÉ MAJÍ MÉNĚ 

ÚČASTNÍKŮ, NEŽ JE PO�
TŘEBNÉ PRO NAPLNĚNÍ 

AUTOBUSU.

Doprava
Na školní zájezd vás odvezeme lu-
xusním autobusem z vámi určeného 
místa. Za jízdy můžete sledovat filmy, 
využít toaletu a během zastávek si 
objednat teplé nebo chlazené nápoje. 
Autobus je vám k dispozici během ce-
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diny jsou různorodé a multikulturní, 
většinou bydlí v rodinných domech. 
Studenti jsou ubytovaní po 2–4, na-
vzájem si tak mohou pomáhat. 
Při ubytování v hostitelských ro-
dinách je zabezpečena plná penze. 
U hostitelské rodiny se snídá a ve-
čeří, oběd je pak formou obědového 
balíčku. V případě jazykového pobytu 
v Hastings je zajištěn teplý oběd 
v areálu školy, tuto možnost nabízí za 
příplatek i škola v Torbay. 
Snídaně jsou nejčastěji opečené 
tousty s máslem a marmeládou, jo-
gurty, mléko, cereálie, čaj, káva, džus, 
voda. V obědovém balíčku studenti 
najdou sendviče se sýrem, šunkou, 
zeleninu, ovoce, sladkost, pití. Večeře 
je brána jako hlavní jídlo dne, je teplá 
a studenti mohou ochutnat jak něco 

v hostelu či hotelu (u poznávacích 
pobytů a jazykových pobytů ve vzdá-
lenějších lokalitách), nebo ve školní 
rezidenci (u jazykového pobytu na 
Maltě).

Výuka
V případě jazykového pobytu je v ceně 
zahrnuta výuka cizího jazyka. Hodiny 
jsou vedeny kvalifikovanými učiteli 
(rodilí mluvčí), kteří kladou důraz 
především na konverzaci a rozšíření 
slovní zásoby. Na základě rozřazova-
cího testu, který studenti absolvují 
již před odjezdem na zájezd, jsou 
rozděleni do skupin po cca 15 žácích. 
Výukové skupiny jsou složeny jen ze 
žáků daného zájezdu. Po skončení 
všech lekcí obdrží studenti certifikát 
o absolvování kurzu.

Pojištění
Všem účastníkům pobytů sjednává-
me „Pojištění účastníků hromadného 
zájezdu“. Pojištění obsahuje pojištění 

léčebných výloh v zahraničí, úrazové 
pojištění, pojištění na storno pobytu, 
pojištění zavazadel a odpovědnosti 
a doplňkové a asistenční služby. 
U krátkodobých pobytů cena nezahr-
nuje pojištění na storno pobytu, dle 
zájmu je možné jej sjednat. Cena  
pojištění činí 2,7 % z celkové ceny 
pobytu včetně dopravy.

Doklady
Každý účastník musí mít s sebou plat-
ný cestovní doklad, ideálně cestovní 
pas. V případě účasti studenta, který 
nemá české/slovenské občanství a ne-
pochází ze státu EU, doporučujeme 
kontaktovat příslušnou ambasádu, 
popř. cizineckou policii a informovat 
se o dalším postupu. Na požádání vy-
stavíme studentovi potvrzení o účasti 
na školním zájezdu.

~NOVINKA~
Vyberte si z naší stan-

dardní nabídky jazykový 
zájezd na 8 nebo 9 dní 

a dostanete vstupenky na 
London Eye pro každého 

účastníka 

ZDARMA

z místní kuchyně, tak obecně známé 
a mezi dětmi oblíbené pokrmy (těsto-
viny, maso s přílohou a zeleninu,...).
Dále je možné zajistit ubytování 
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Postup objednání zájezdu
Zavolejte nám, nebo napište e-mail na 
skolnizajezdy@studentagency.cz
�  vybereme spolu typ a termín pobytu 

a připravíme přesnou cenovou 
nabídku

�  domluvíme termín vybrání přihlá-
šek

�  jakmile nám potvrdíte konečný po-
čet zájemců, zašleme vám smlouvu

�  vy nám pošlete kompletní seznam 
přihlášených studentů

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

fotografie
�  a začít plánovat další zájezd

DUBLIN – východní Irsko

12+

Proč do Dublinu?
�  výuka probíhá v jazykové škole, která 

zajišťuje i program
�  poznání hlavního města Irska, jeho 

kultury a tradic
�  pestrý program, při kterém vás  

doprovází rodilý mluvčí
�  vstupné do památek již zahnrnuto v ceně

od 10 700 Kč (6 dní / 5 nocí / 12 lekcí)

 (cena nezahrnuje letenku)

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

Letecké zájezdy 

MALTA – jižní Evropa

12+

Proč na Maltu?
�  spojíte výuku angličtiny s pobytem 

u Středozemního moře 
�  angličtina je zde úředním jazykem, 

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

nebo rezidenci
�  vstupné do památek již zahrnuto v ceně

od 9 250 Kč  (7 dní / 6 nocí / až 20 lekcí)

 (cena nezahrnuje letenku)

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

10+

Cena zahrnuje
�  dopravu (zájezdový autobus, odjezd 

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

�  trajekt (v případě zájezdů do 
Velké Británie)

�  ubytování 
�  stravu (závisí na typu ubytování)
�  u jazykových pobytů: výuka, 

rozřazovací test, učební materiály, 
certifikát

�  pracovní sešity (u vybraných lokalit)

~NOVINKA~
Rezervujte si pobyt, 

zálohy uhraďte 
později.

doprava
letecky

jazykový
zájezd

hostitelská
rodina

doprava
autobusem

poznávací
zájezd

minimální
věk

Vysvětlivky k ikonám

�  výlety dle programu
�  průvodce, který je k dispozici osob-

ně nebo na telefonu 24 hodin denně
�  pojištění účastníků hromadného 

zájezdu
�  pojištění na storno pobytu 

(neplatí pro krátkodobé zájezdy)

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

(v případě leteckých pobytů)
�  příplatek za specifické požadavky 

na způsob stravy (speciální diety) 
a dopravy

�  vstupné do navštívených objektů 
pro studenty a kapesné

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

Proč jet na letecký školní zájezd:
�  úspora času stráveného na cestě 
�  pobyt zajišťují jazykové školy
�  na místě se o celou skupinu starají 

pracovníci školy, studenti užívají 
cizí jazyk více

�  vysoká pravděpodobnost potkat 
i další školní skupiny z jiných zemí

Ve spolupráci s oddělením jazykových 
pobytů zajistíme také jazykové pobyty 
v dalších státech.
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EDINBURGH – Skotsko

12+

Proč do Edinburghu?
�  setkání se skotskou historií, přírodou 

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

damu s noclehem v kajutách, prohlídka 
Amsterdamu

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

od 13 500 Kč (9 dní / 5 nocí / 9 lekcí)

od 10 670 Kč (8 dní / 4 noci)

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

CARDIFF – jižní Wales

12+

Proč do Cardiffu?
� poznáte Wales a jeho kulturu
�  setkání s velštinou 

(Cymru am byth! - Wales Forever!)
�  bohatý program zaměřený na historii 

a přírodu
�  možnost dvou dnů strávených v Londýně

od 12 950 Kč (8 dní / 5 nocí / 9 lekcí)

od 9 710 Kč (7 dní / 4 noci)

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

BATH – jihozápadní Anglie

12+

Proč do Bath?
�  jeden z neoblíbenějších programů do 

nejnavštěvovanějších míst Anglie
�  výlety na mystická místa 

(Stonehenge, Glastonbury)
�  výuka probíhá v centru města

od 10 590 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 7 990 Kč (6 dní / 3 noci)

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

BOURNEMOUTH 

– jihozápadní Anglie

10+

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

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

ka s písečnými plážemi

od 11 490 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

Při pobytu v Bournemouth můžete navštívit:
Bournemouth, Corfe Castle, Old Harry 
Rocks, Sherborne Castle, Portsmouth, 
Stonehenge, Salisbury, Winchester, celo-
denní prohlídka Londýna
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HAVERHILL – východní Anglie

10+

Proč do Haverhillu?
�  vhodná lokalita pro první školní zájezd 

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

ta Cambridge
�  výlet do významného centra dostihové-

ho sportu (tradiční zábava Angličanů)

od 10 750 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 8 040 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu v Haverhillu můžete navštívit: 
Chatham, Haverhill, Norwich, Cambridge, 
Duxford, Audley End House, Ely, Newmar-
ket, Colchester, Great Yarmouth, celoden-
ní prohlídka Londýna

HASTINGS – jihovýchodní Anglie

10+

Proč do Hastings?
�  možnost ubytování v rezidenci
�  výuka probíhá v pěkných prostorách 

na pláži a vedou ji kvalifikovaní lektoři
�  teplé obědy
�  atraktivní lokalita na jižním pobřeží 

Anglie
�  poznáte nejdůležitější místa historie 

spojená s dobytím Anglie Normany 
v roce 1066

od 10 850 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

od 7 820 Kč (6 dní / 3 noci)

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

ILFRACOMBE – jihozápadní Anglie

10+

Proč do Ilfracombe?
�  malá jazyková škola, která poskytuje 

vzdělávání žákům z celého světa po celý 
rok

�  krásná příroda a klidný venkov na po-
břeží jihozápadní Anglie

�  výlet na Tintagel, hrad opředený legen-
dou o králi Artušovi

�  lokalita vhodná i pro mladší studenty

od 10 100 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

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

NORTHAMPTON 

– východní středozemí Anglie

12+

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

ní Anglie
�  návštěva obou významných univerzit-

ních měst Oxfordu a Cambridge
�  rozmanitý program - projížďka safari 

parkem i prohlídka typického panského 
sídla na anglickém venkově

od 10 990 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

od 7 990 Kč (6 dní / 3 noci)

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

LONDÝN – východní Anglie

12+

Proč do Londýna?
�  poznáte britské hlavní město Spojeného 

království - pestrou a pulzující metro-
poli

�  uvidíte nejvýznamnější britské památky 
známé z učebnic angličtiny

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

od 10 950 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 6 690 Kč (5 dní / 2 noci)

Při pobytu v Londýně můžete navštívit: 
Houses of Parliament, Westminster Abbey, 
Buckingham Palace, Tower of London, 
Tower Bridge, Greenwich, Trafalgar Squa-
re, Picadilly Circus, Hyde Park, Oxford, 
Windsor, Brighton
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PORTSMOUTH 

– jihovýchodní Anglie

12+

Proč do Portsmouth?
�  jazyková škola v centru přístavního 

města 
�  v královské loděnici se seznámíte s bo-

hatou historií námořnictví, prohlédnete 
si však i moderní vojenské lodě

�  projdete se po plážích jižního pobřeží 
i uličkami starobylého města

�  možnost plavby lodí podél pobřeží

od 10 450 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 7 990 Kč (6 dní / 3 noci)

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

PLYMOUTH – jihozápadní Anglie

10+

Proč do Plymouth?
�  objevíte nádhernou přírodu Devonu 

a Cornwallu
�  vydáte se po stopách anglické námoř-

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

�  navštívíte největší mořské akvárium 
Spojeného království

od 10 850 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 9 250 Kč (7 dní / 4 noci)

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

OXFORD – střední Anglie

12+

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

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

�  poznáte místa, kde se natáčely filmy 
o Harry Potterovi 

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

od 11 190 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 8 400 Kč (6 dní / 3 noci)

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

Děkuji za organizaci zájezdu, profesionální přístup a péči všech zaměstnanců nejen z agentury Student Agency, ale i všech ostatních v jazykové škole na Maltě.

 Adéla Šmídová, 
ZŠ Šumice

~Ohlasy~

Oceňujeme, že ve Student Agency sa dá 

„ušiť“ zájazd na mieru, podľa požiadaviek 

pedagógov. Pre žiakov z nášho regiónu 

je tiež dosť dôležitá cena, preto je dobré 

kombinovať pamiatky za ktoré sa platí 

s miestami, kde je vstup bez ďalších 

poplatkov. To sa nám vďaka komunikácii 

s agentúrou darí riešiť, za čo veľmi pekne 

ďakujeme.

Ingeborg Nichtová,

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

~Ohlasy~

TORBAY – jihozápadní Anglie

12+

Proč do Torbay?
�  osvědčená jazyková škola v oblasti Ang-

lické riviéry
�  výlety za historickými památkami ve 

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

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

od 10 650 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

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

ST AUSTELL – jihozápadní Anglie

12+

Proč do St Austell?
�  objevíte krásy drsného Cornwallu 

s dramatickým pobřežím
�  poznáte nejzápadnější cíp Anglie
�  zažijete přátelskou atmosféru malého 

přímořského města
�  v jedinečných zahradách Eden Project 

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

Oxfordu, nebo místa dle domuvy 

od 13 290 Kč (8 dní / 5 nocí / 12 lekcí)

od 9 650 Kč (7 dní / 4 noci)

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

12+

Proč do Windsoru?
�  ubytování v malebném městečku 

Windsor a jen co by kamenem dohodil 
královskému sídlu!

�  v jednom týdnu stihnete hned tři ná-
vštěvy Londýna

� navštívíte slavný tenisový Wimbledon
�  možnost zařadit do programu nedaleký 

Legoland

od 10 650 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

Při pobytu ve Windsoru můžete navštívit: 
Windsor, Eton, Londýn, Oxford, Stone-
henge, Bath, Wimbledon

WORCESTER
– západní středozemí Anglie

12+

Proč do Worcesteru?
�  ideální základna pro poznání střední 

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

čokoládu nejen ochutnáte, ale uvidíte 
i celý proces její výroby

�  možnost výletu do nedalekého Walesu

od 11 100 Kč (7 dní / 4 noci / 12 lekcí)

od 7 990 Kč (6 dní / 3 noci)

Při pobytu ve Worcesteru můžete navštívit: 
Worcester, Coventry, Birmingham 
(Cadbury World), Tintern Abbey, Cardiff, 
Stratford upon Avon, Warwick Castle, 
Gloucester, celodenní prohlídka Londýna

WORTHING – jihovýchodní Anglie

10+

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

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

�  poznáte hrady a zámky jižní Anglie 
a jejich rozsáhlé zahrady

od 10 860 Kč (7 dní / 4 noci / 9 lekcí)

od 7 850 Kč (6 dní / 3 noci)

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

YORK – severní Anglie

12+

Proč do Yorku?
�  krásné anglické město s hrázděnými 

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

Cambridge, případně místa dle dohody

od 11 990 Kč (8 dní / 5 nocí / 9 lekcí)

od 9 320 Kč (7 dní / 4 noci)

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

BERLÍN – severovýchodní Německo

12+

Proč do Berlína?
�  metropole plná kontrastů s moderními 

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

ných parků
�  poznáte symbol studené války – Berlín-

skou zeď
�  projdete si obě části dříve rozděleného 

města
�  menším skupinám zajístíme dopravu 

našim linkovým autobusem

od 11 600 Kč (6 dní / 5 nocí / 15 lekcí)

od 3 690 Kč (3 dny / 2 noci)

Při pobytu v Berlíně můžete navštívit: 
Alexanderplatz, Marienkirche, Rathaus, 
Dóm, Muzejní ostrov, Bebelplatz, Hum-
boldtova univerzita, Unter den Linden, 
Říšský sněm, Braniborská brána, zbytky 
Berlínské zdi, Postdamerplatz, Památník 
holokaustu, možnost navštívit také okolí 
Berlína – Drážďany, Postupim, Tropical 
Islands atd.
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PAŘÍŽ – střední Francie

12+

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

vy, kultury a historie
�  navštívíte levandulová pole Provensál-

ska a letoviska Azurového pobřeží
�  ochutnáte vesnickou atmosféru Bretaně 

i historický ráz Normandie

od 5 080 Kč (5 dní / 2 noci)

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

KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY 
A ZÁJEZDY NA VÁNOČNÍ 
TRHY

12+

Proč na krátkodobé zájezdy?
� levnější varitanta poznávání
�  poznaní historicky významných míst
�  praktické doplnění učiva nejen dějepisu
�  jako výlet za odměnu 
�  1–3 denní varianty

Možno navštívit:
Krakov, Osvětim, Berlín, Legoland, Dráž-
ďany, Norimberk, Vídeň, Linec, Salcburk, 
nebo dle dohody
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JAZYKOVÉ KURZY
pre učiteĺov
cudzích jazykov

www.studentagency.sk
0800 121 121  |        FB STUDENT AGENCY Slovensko

 široký výber jazykových 
a metodických kurzov

 kvalitná výučba na
akreditovaných školách

 Veľká Británia, Malta, 
Francúzsko, Nemecko 
a ďalšie

Možnosť využiť dotácie na vzdelávacie 
pobyty v zahraničí v rámci programu 
Európskej únie Erasmus +

JAZYKOVÉ KURZY



Německo

Polsko

Francie

Malta

Belgie

Nizozemsko

Velká

Británie

Irsko

Rakousko

Vyjeďte s námi na jazykové 
a poznávací zájezdy po Evropě.

 www.jazykovepobyty.cz

  skolnizajezdy@studentagency.cz

 542 42 42 42

 Jazykové pobyty Student Agency

 jazykovepobyty


