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Zdravíme vás ze STUDENT AGENCY,

těší nás, že přemýšlíte o studiu jazyků na jazykovém 
pobytu. Jejich dobrá znalost je v dnešní době nepo-
stradatelnou dovedností každého z nás. A kdy jindy 
se jazyk naučit než jako mladí? Na rozdíl od hodin 
cizího jazyka ve škole, kde se studenti biflují slovíč-
ka a pojmy jako na běžícím páse, se na jazykovém 
pobytu setkávají s jedinečným mixem studia, zábavy 
a poznávání kultury a prostředí. Po celou dobu jsou 
studenti v neustálém kontaktu s jazykem a musí jej 
používat i v běžných situacích. V učebnách si najdou 
kamarády z celého světa, se kterými budou muset 
komunikovat v cizím jazyce během pobytu a často 
si odvezou i přátelství na celý život.

Chtěli byste, aby vaše dítě odjelo do světa pod dohle-
dem dospělého? Kromě individuálních programů 
nabízíme pobyty s delegátem, který se o celou sku-
pinu studentů stará a koordinuje odpolední program 
během celého pobytu.
Chcete se v jazyce zdokonalit i vy? V naší nabídce 
najdete i pobyty pro celé rodiny, které nabízejí různé 
kombinace škol vhodných pro děti, dospělé i seniory 
v různých jazykových úrovních.

Vaše dítě může jet studovat a objevovat Irsko, Velkou 
Británii, Kanadu, USA či Maltu. Společně můžete 
všichni vycestovat na Kypr, již zmiňovanou Maltu 
nebo do Velké Británie.

Podívejte se na naši nabídku, přijďte k nám na 
pobočku nebo nás kontaktujte pomocí formuláře 
na www.jazykovepobyty.cz. Rádi vám pomůžeme 
z naší nabídky vybrat ten pravý pobyt pro vás.
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Přehled pokročilostí

A0 beginner = začátečník

A1 elementary = základní vědomosti

A2 pre-intermediate = mírně pokročilý

B1 intermediate = středně pokročilý

B2 upper-intermediate = pokročilý

C1 advanced = velmi pokročilý

C2 proficient = profesionál

Barevné rozlišení našich jazykových a studijních pobytů
  angličtina       francouzština      němčina       
  španělština    

(pozn. STUDENT AGENCY rozlišuje pokročilostní stupně, jak je 
předepisuje EU – konkrétní školy mohou používat škálu odlišnou)

Časový posun:

USA -6 až -12 hodin; Kanada -6 až -9 hodin; 
Irsko a Velká Británie -1 hodina; Německo, Rakousko 0 hodin; 
Francie, Belgie 0 hodin; Itálie 0 hodin; Španělsko 0 hodin
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Naše doporučení

Při výběru jazykového pobytu pro děti a mládež je 
potřeba zvážit, nakolik je vaše dítě samostatné, jak 
dobře ovládá cizí jazyk, jaké jsou jeho komunikační 
schopnosti, případně zda už má za sebou podob-
nou zkušenost. 

Pobyty s delegátem
Tento typ pobytu doporučujeme všem dětem a teen-
agerům, jejichž rodiče chtějí mít jistotu, že v případě 
jakýchkoliv potíží může jejich dítě kontaktovat  
česky nebo slovensky hovořícího delegáta přímo  
v místě pobytu.

Vhodný je zejména pro ty, kteří mají slabší jazyko-
vou úroveň, případně cestují poprvé sami do zahra-
ničí. Pobyty s delegátem ale z důvodu bezpečnosti 
volí často i rodiče studentů, kteří již cestují opako-
vaně a mají se zahraničními pobyty zkušenosti.

Individuální pobyty
Jsou vhodné spíše pro starší, zkušené a samo-
statné studenty. Vzhledem k tomu, že na těchto 
kurzech nebývá přítomen česky/slovensky hovo-
řící zástupce a že student cestuje na pobyt sám, 
bez doprovodu dospělé osoby, je nezbytné, aby byl 
dobře jazykově vybaven. Individuální pobyty nejsou 
na rozdíl od pobytů s delegátem vázány konkrétním 
nástupním termínem a mají volitelnou délku. 

Výběr kurzu
Na výběru správného typu jazykového pobytu závisí 
celková spokojenost vašeho dítěte i vás samotných. 
Vaše rozhodnutí s vámi rádi kdykoli zkonzultujeme 
na bezplatné lince 800 100 300 (ČR) nebo  
0800 121 121 (SR).

Výuka
Intenzita kurzů pro děti a mládež je všeobecně nižší 
než u kurzů pro dospělé. U naprosté většiny škol 
sestává výuka z 20 lekcí týdně po 45 minutách, 
což je průměrná doba, po kterou je možno udržet 
pozornost mladých studentů, a tím zaručit efektivitu 
výuky. Kurzy pro menší děti (do 12 let) mohou mít 

intenzitu ještě nižší. Nenechte se ovšem zmást –  
20 lekcí po 45 minutách je ekvivalent k 15 lekcím 
po 60 minutách! Rádi vám nicméně doporučíme 
kurz i pro motivované studenty se zájmem o vyšší 
intenzitu výuky. Výuka je vedena kvalifikovanými 
lektory – převážně rodilými mluvčími. 

Ubytování
Hostitelská rodina
Největší výhodou tohoto typu ubytování je možnost 
aktivní konverzace i mimo školu. Ubytování v hosti-
telské rodině je vhodné zejména pro starší studen-
ty, kteří se zvládnou samostatně přesouvat mezi 
školou, aktivitami a ubytováním. Všechny hostitel-
ské rodiny jsou pečlivě vybírány a pravidelně kontro-
lovány zástupci školy. Vaše dítě může být ubytováno 
jak se studentem jiné národnosti, tak s Čechem 
nebo Slovákem. 

Strava je, až na pár výjimek, zajištěna formou plné 
penze po celou dobu kurzu. Snídaně a večeře jsou 
podávány v rodině, oběd je většinou ve formě stu-
deného balíčku. Nápoje jsou podávány vždy pouze 
s jídlem, proto je nutné počítat s výdaji navíc na 
zakoupení pití.

Studentské rezidence
Studentské rezidence dělíme na dva typy – ty, které 
jsou součástí areálu školy, a ty, které se nacházejí 
mimo něj. Ubytování v komplexu školy je populární 
hlavně mezi mladšími studenty. Také ze strany školy 
je jim poskytován 24hodinový kompletní servis včet-
ně dozoru. 

Rezidence, které nejsou součástí školního areálu, 
poskytují studentům více volnosti a nezávislosti. 
I zde je strava zajištěna formou plné penze po celou 
dobu kurzu. Také pro tento typ ubytování platí, že 
nápoje jsou podávány pouze k jídlu, proto je nutno 
počítat s výdaji na pití navíc.

Hotely
Ubytování hotelového typu je k dispozici studentům 
na Maltě. Mohou využít komfort i 24hodinový servis 
skvěle vybaveného hotelu Salini Resort**** na 
pobřeží ostrova.

Program pro volný čas
Každá škola připravuje svým studentům nabitý pro-
gram aktivit pro volný čas. V týdnu se mohou věno-
vat nejrůznějším sportům, jsou pro ně organizová-
ny návštěvy zábavních a nákupních center nebo 
exkurze na zajímavá místa v okolí města, v němž 
pobývají. Ve večerních hodinách se mohou studenti 
účastnit diskoték, karaoke večerů nebo společného 

grilování, které pořádá škola. Víkendy obvykle patří 
celodenním výletům. 

Některé školy zajišťují program na oba víkendo-
vé dny, jiné mají program pouze na sobotu. Neděli 
děti tráví se svými hostitelskými rodinami nebo 
s delegáty v areálu rezidence, starší děti mohou mít 
volno. 

Studentům, kteří se aktivně věnují sportům, může-
me nabídnout školu se sportovním zaměřením. 
Zájemcům o poznávací pobyt zase školu, která se 
orientuje na tento typ programu.

Doprava
Velká Británie – pro studenty mladší 17 let je z hle-
diska bezpečnosti vždy doporučena letecká dopra-
va, naše partnerské školy zajišťují transfer z letišť 
Heathrow, popř. Gatwick nebo Stansted.

Německo a Rakousko – rodiče často dopraví děti 
na místo kurzu sami. Rádi vám zajistíme i potřeb-
nou autobusovou jízdenku a následné vyzvednu-
tí studenta v cílové stanici zástupcem školy, příp. 
přímo hostitelskou rodinou.

Malta, Irsko, Francie, Španělsko, Itálie, Kanada, 
USA – na tato místa je nezbytná letecká doprava; 
po příjezdu studenty opět vyzvedne zástupce školy 
nebo hostitelská rodina.

Proč právě

STUDENT AGENCY

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

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

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

4. Najdete nás v 11 městech ČR a SR. 
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky 
také v centru Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce 
Králové, Liberce, Ostravy, Olomouce, Zlína, Bratislavy 
a Košic (viz str. 78–79). 

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

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

7. Máme nejlepší ceny na trhu. 

8. Poskytneme vám veškeré informace.
Vytvořte si základní představu o svém kurzu 
s pomocí tohoto katalogu. Více s vámi rádi probe-
reme při osobní schůzce, telefonicky nebo prostřed-
nictvím e-mailu. Naším cílem je informovat klienta 
o všech souvisejících skutečnostech, a to včetně 
výdajů spojených s pobytem. 

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

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

Pobyty s delegátem mají limitovanou kapaci-
tu a počet nástupních termínů, doporučuje-
me proto včasnou rezervaci!

Ze škol zaměřených na sport  
můžeme doporučit zejména:

    tenis – Ilfracombe, Swanage, Berlín, Vídeň, 
Barcelona, Dublin, elitní školy

   golf – Swanage, Marbella, Dublin, elitní školy

   fotbal – Ilfracombe, Dublin, elitní školy

    jízda na koni – Ilfracombe, Swanage, Marbella, 
Dublin, elitní školy ve Velké Británii

   vodní sporty – Malta, Swanage, Ilfracombe, 
Berlín, Nice, Valencie

   surfing – Ilfracombe

    tanec – Ilfracombe, elitní školy ve Velké Británii

   rugby – Dublin
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Objednání a průběh pobytu
Před odjezdem
Seznamte se s naší nabídkou v tomto katalogu 
nebo na www.jazykovepobyty.cz.

Pokud vás zaujala kterákoli z nabízených škol 
a potřebujete více informací, volejte bezplatnou 
infolinku 800 100 300 (ČR)/0800 121 121 (SR) 
nebo nás navštivte osobně v kterékoli naší pobočce.  
Poradíme vám a doporučíme kurz odpovídající 
vašim požadavkům.

Při závazné objednávce vás požádáme o vyplnění 
osobního dotazníku s bližšími informacemi o cestu-
jícím a fakturačními údaji. Následně vám připraví-
me smlouvu a zálohovou fakturu. Cena na faktuře 
se může lišit od ceny uvedené v nabídce, pokud 
nejsou obě vystaveny téhož dne. Pro platbu poby- 
tu je závazná vždy cena uvedená na faktuře  
a ve smlouvě. 

Jakmile od vás obdržíme podepsanou smlouvu 
a první splátku pobytu, objednáme váš pobyt ve 
škole. Dále zajistíme dopravu a pojištění, jsou-li 
požadovány. V případě, že partnerská škola rezer-
vaci z kapacitních důvodů nepotvrdí, budeme vás 
neprodleně kontaktovat s návrhem náhrad- 
ního řešení. 

Proces vyřizování jazykového pobytu končí předáním tzv. 
informačního balíčku, který obsahuje veškeré podklady 
a dokumenty, které k odjezdu na zahraniční cestu potře-
bujete. Informační balíček  obdržíte jeden až dva týdny 
(v nejvyšší sezoně i pouhých několik dní) před odjezdem.

Odjezd na jazykový kurz
Prostudujte si informační balíček
Informační balíček je nezbytné si pečlivě prostudovat 
a zkontrolovat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, 
neváhejte nás kontaktovat na bezplatné infolince.

Kontrola cestovních dokladů
Zkontrolujte si znovu své cestovní doklady (přede-
vším platnost cestovního pasu, občanského průkazu 
a víza), letenku/jízdenku a potvrzení o přijetí do kurzu.

Co si vzít s sebou?
Ke studiu na jazykové škole nepotřebujete kromě 
psacích potřeb, slovníku, příp. učebnice gramatiky 
nic výjimečného. Chystejte se stejně jako na jakou-
koli jinou dovolenou v zahraničí.

Průběh kurzu
Ať už se jedná o pobyt s delegátem či individuální, 
neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem. 
Kontaktujte bezplatnou infolinku, příp. nonstop  
helplinku STUDENT AGENCY. Kontakt na ni obdržíte 
v informačním balíčku.

Informační balíček 
obsahuje:

    potvrzení o přijetí do kurzu

   adresu a telefon místa ubytování a školy

   plán města s vyznačením školy a místa
      ubytování

   informace o městě (v některých případech 
obdržíte až na místě pobytu)

   pohotovostní telefonní čísla

   kontakt na NONSTOP HELPLINKU

+ dle vaší objednávky:

   letenku/jízdenku + informace na cestu

   cestovní pojištění

   další objednané doplňkové služby

Zvýhodněné ceny pro naše klienty
Partnerské školy STUDENT AGENCY často poskytují 
našim klientům jazykové kurzy za zvýhodněné ceny.  
Navíc za vás hradíme bankovní poplatky za převod 
peněz do zahraničí a veškeré další administrativní 
poplatky. Vycestovat s naší agenturou tedy vychází 
výhodněji, než si rezervovat kurz přímo ve škole. 
Ceny, které nám školy poskytují, v sobě zahrnují 
už i provizi zprostředkovatele. Konečná cena pro 
klienta tak není nijak dále navyšována.

Cena jazykového pobytu
Ceny v Kč uváděné v tomto katalogu jsou pouze 
orientační. Pro jejich přepočet byl použit níže uvede-
ný kurz zahraniční měny vůči Kč. Na faktuře, kterou 
od nás dostanete při objednání pobytu, bude cena 
znovu přepočtena aktuálním kurzem cizí měny vůči 
Kč ke dni vystavení faktury. Pobyt je možno uhradit 
v Kč, EUR či jiné zahraniční měně.

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

Kapesné
Veškeré náklady spojené se studiem, ubytováním  
a stravou jsou až na výjimky zahrnuty v ceně jazyko-
vého pobytu. Z kapesného si studenti hradí pouze 
některé volnočasové aktivity, zbytek slouží k jejich 
osobní potřebě. Podrobný rozpis nákladů od nás 
dostanete při rezervaci kurzu. 

Některé partnerské školy nabízejí možnost uložení 
větších obnosů ve školním trezoru. Nejen z bezpeč-
nostních důvodů nedoporučujeme vozit s sebou 
větší částky peněz ani příliš cenností a drahé elek-
troniky (notebooky, tablety, smartphony apod.). 
Jako bezpečnou formu kapesného pak doporučuje-
me menší částku v hotovosti a na další výdaje pla-
tební kartu. 

Finanční náklady studia v zahraničí

Doporučujeme kapesné ve výši od cca 100 do 150 
jednotek vybrané měny (EUR, USD, GBP, CAD).

Pojištění v rámci pobytu
STUDENT AGENCY zajišťuje v rámci poskytování 
komplexních služeb klientům cestovní pojištění na 
celou dobu pobytu v zahraničí a také pojištění stor-
novacích poplatků pro případy, kdy jste nuceni kurz 
zrušit ještě před odjezdem. Více informací nalezne-
te na www.jazykovepobyty.cz.

Našim klientům v rámci cest do zemí EU doporu-
čujeme připojistit se na cesty i přesto, že většina 
z nich má evropské pojištění u své zdravotní pojiš-
ťovny v ČR/SR. Vyhnete se tak případné vysoké 
finanční spoluúčasti. Užijte si pobyt bez starostí.

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

GBP 29,00 Kč

EUR 26,70 Kč

USD 23,00 Kč

CAD 18,50 Kč

NONSTOP HELPLINKA
Odjezdem do zahraničí však náš servis 
nekončí. Každý klient od nás obdrží kontakt  
na naši NONSTOP HELPLINKU, kde nás 
zastihnete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI!
Rádi bychom upozornili, že vzhledem k obsa-
zenosti kurzů a omezené kapacitě pobytů 
s delegátem může být nabídka jazykových 
kurzů v pozdějším období omezena. Včasnou 
rezervací individuálních pobytů pak také 
často ušetříte při nákupu letenek.
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Přehled pobytů s delegátem pro děti a mládež

Se STUDENT AGENCY si můžete každoročně vybírat  
z bohaté nabídky jazykových pobytů pro děti a mládež 
doprovázených česky/slovensky mluvícím delegátem. 
Nejinak je tomu i v letošním roce, ve kterém jsme pro 
vás opět připravili pestrou nabídku jazykových pobytů 
v Evropě i zámoří pro různé věkové kategorie, s dopra-
vou letecky i autobusem, s možností ubytování v hos-
titelských rodinách nebo v rezidenčních areálech. 
Na své si přijdou jak studenti orientovaní na sport, 
tak ti, kteří rádi poznávají nové země a jejich zákoutí. 

Místo pobytu Strana Věk

Pobyty s delegátem Individuální 
pobyty

ubytování doprava
počet

týdnů

termíny

odjezd–příjezd
termíny

Hastings 8 12 –17 let rodina autobus
2 30. 6 – 14. 7. 2018

–
2 14. 7. – 28. 7. 2018

Torbay 10 12 –17 let rodina autobus 2 28. 7. – 11. 8. 2018 –

Malta 12 14 –17 let hotel letecky

2 30. 6. – 14. 7. 2018

2. 6 – 9. 9. 

2018

2 14. 7. – 28. 7. 2018

2 28. 7. – 11. 8. 2018

2 11. 8. – 25. 8. 2018

Bath 16 10 –18 let rezidence letecky 2 8. 7. – 22. 7. 2018 –

Bournemouth 18 13 –17 let rodina letecky 2 22. 7. – 5. 8. 2018 –

Brighton 20 13 –17 let rodina /rezidence letecky 2 14. 7. – 28. 7. 2018
16. 6. –18. 8. 

2018

Cambridge 22 13 –17 let rodina /rezidence letecky 2 28. 7. – 11. 8. 2018
16. 6. –18. 8. 

2018

Haileybury 24 10 –17 let rezidence letecky
2 9. 7. – 22. 7. 2018 9. 7. – 11. 8. 

20182 23. 7. – 5. 8. 2018

Ilfracombe 26 7–17 let rodina letecky

2 30. 6. – 14. 7. 2018

17. 3. – 21. 4.,  

9. 6. – 8. 9. 

2018

2 14. 7. – 28. 7. 2018

2 28. 7. – 11. 8. 2018

2 11. 8. – 25. 8. 2018

Londýn – Mile End 28 12 –17 let rezidence letecky 2 1. 7. – 15. 7. 2018 –

Paignton 30 12 –17 let rodina letecky
2 8. 7. – 22. 7. 2018 10. 6. – 26. 8. 

20182 22. 7. – 5. 8. 2018

Sherborne 32 12–17 let rezidence letecky 2 18. 7. – 1. 8. 2018 –

Swanage 34 8–17 let rezidence/rodina letecky

2 30. 6. – 14. 7. 2018

10. 3. – 28. 4.,

2. 6. – 8. 9.

2018

2 14. 7. – 28. 7. 2018

2 28. 7. – 11. 8. 2018

2 11. 8. – 25. 8. 2018

Tavistock 36 7–16 let rezidence letecky 2 11. 7. – 25. 7. 2018 –

Windsor 38 10–17 let rezidence letecky 2 17. 7. – 31. 7. 2018 –

Dublin 40 11–17 let rezidence/rodina letecky
2 1. 7. – 15. 7. 2018

–
2 22. 7. – 5. 8. 2018

Los Angeles 42 12–18 let rezidence letecky 3 1. 7. – 22. 7. 2018 –

New York 44 11–18 let rezidence letecky 3 8. 7. – 30. 7. 2018 –

Miami 46 13–18 let rezidence letecky 3 15. 7. – 5. 8. 2018 –

Toronto 48 13–17 let rezidence letecky 3 29. 7. – 19. 8. 2018 –

Vyberou si u nás také ti, kdo si jazykový pobyt před-
stavují spíše jako aktivní dovolenou, nebo naopak ti, 
kdo se chtějí pilně věnovat studiu jazyka. S výběrem 
konkrétního pobytu přesně podle vašich představ 
vám rádi pomohou naši zkušení specialisté na jed-
notlivých pobočkách STUDENT AGENCY. 
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Hastings – Embassy Summer

počet obyvatel 91 000

Embassy je jazyková instituce s centry po celém 
světě. V oboru sbírá zkušenosti již 40 let a během 
této doby si získala výbornou pověst především pro 
kvalitu výuky, kterou poskytuje. 
Hastings je menší přímořské letovisko na jihu 
Anglie. Protože jeho historie sahá až do středově-
ku, příjemně se zde snoubí anglická historie s prvky 
moderního města. 

V průběhu jediného dne můžete obdivovat impo-
zantní zříceninu hradu, tyčícího se nad městem 
už od dob normanských válek, projít se uličkami sta-
rého rybářského přístavu či si odpočinout v jednom 
z nákupních a zábavních center. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  škola sídlí ve zrekonstruované viktoriánské budo-

vě v klidné rezidenční části města cca 10 minut 
chůze od pobřeží

•  k dispozici společenská místnost, jídelna,  
zahrada

•  WiFi v areálu školy zdarma
•  bankomat a různé obchody v blízkosti školy

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle
•  o náplň se starají zkušení delegáti 

STUDENT AGENCY
•  zaměřen na výlety a poznávání okolí
•  studenti mohou navštívit např. Londýn, Brighton, 

Seven Sisters, Dover, Canterbury aj.
•  na začátku pobytu delegát vybírá 60 GBP na vstupy

Ubytování
Hostitelská rodina
•  dvou až čtyřlůžkový pokoj, sdílená koupelna
•  čeští a slovenští studenti jsou často ubytováni  

společně
•  plná penze, oběd ve škole s výběrem z několika 

variant (o víkendu oběd formou studeného balíčku)
•  dopravu do/z hostitelských rodin (tj. na/z nejbližší 

zastávky MHD) zajišťuje autobus STUDENT AGENCY

Cena nezahrnuje
•	 kapesné
•	 60	GBP	na	vstupy
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20
1. termín:  30. 6. – 14. 7. 2018 19 580 Kč

2. termín:  14. 7. – 28. 7. 2018 19 580 Kč

+ zpáteční autobusová doprava   6 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění      342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A0–C2 12–17 2 45 15

pobyty s delegátem – termíny:  30. 6. – 14. 7., 14. 7. – 28. 7. 2018

12–17

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 organizaci doprovodného programu
•	 celodenní výlet do Londýna
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu autobusem
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Naše doporučení

   teplé obědy ve školní jídelně – výběr 
z více variant

   přítomnost českých delegátů po celou 
dobu pobytu

   doprava na místo pobytu organizovaná 
autobusem STUDENT AGENCY

Hastings

Budova školy

Hastings – hrad
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Torbay – LAL Torbay

Paignton, Torquay – počet obyvatel 131 000

Školy řetězce LAL Language Centres se věnují vzdě-
lávání zahraničních studentů v angličtině už více 
než 30 let. Škola LAL Torbay sídlí v nově zrekonstru-
ovaném areálu v rezidenční části města Paington.
 
Moderně vybavená budova poskytuje zázemí jak 
studentům kurzů pro děti a mládež, tak studentům 
kurzů pro dospělé. Centrum města s mnoha obcho-
dy a restauracemi i pláž se nachází cca 10–15 mi- 
nut chůze od školy. 

Mořskou zátoku Torbay, které se někdy říká také 
Anglická riviéra, tvoří tři města – Paignton, Brixham 
a Torquay. Návštěvníky zde čeká příjemné klima.  
Už od dob královny Viktorie je Torbay jedním z nej-
oblíbenějších letovisek pro samotné Brity a v dnešní 
době se těší stále větší popularitě i ze strany zahra-
ničních návštěvníků.

Výuka a vybavení školy
•  20 lekcí první týden, 16 lekcí druhý týden
• výuka  v dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  moderně zrekonstruovaná budova 
•  společenská místnost, kavárna a občerstvení, 

přilehlá zahrada
•  počítačová místnost s přístupem na internet, WiFi

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle
•  o náplň se starají zkušení delegáti STUDENT AGENCY
•  zaměřen na výlety a poznávání Torbay  

a širokého okolí
•  doprava na exkurze zajištěna autobusem 

STUDENT AGENCY
•  garantovaný je celodenní výlet do  Londýna 

na konci pobytu; studenti dále mohou navští-
vit Paignton Zoo, Eden Project, Tintagel&Bude, 

Cena nezahrnuje
•	 kapesné
•	 60	GBP	na	vstupy
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20/16 termín:  28. 7. – 11. 8. 2018 21 030 Kč

+ zpáteční autobusová doprava   6 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění      342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20/16 A0–C2 12–17 2 45 15

pobyty s delegátem – termín:  28. 7. – 11. 8. 2018

12–17

Torbay – Torquay

Cena zahrnuje
•	 20/16 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi 
•	 studijní materiály
•	 organizaci doprovodného programu
•	 celodenní výlet do Londýna
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu autobusem
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

národní park Dartmoor, Exeter, Dartmouth, 
zábavní park Woodlands aj.

•  na začátku pobytu delegát vybírá 60 GBP na vstupy

Ubytování
Hostitelská rodina 
•  dvou až čtyřlůžkový pokoj, sdílená koupelna
•  čeští a slovenští studenti jsou často ubytováni 

společně
•  plná penze (teplý oběd od pondělí do pátku, 

o víkendu studený balíček)
•  dopravu do/z hostitelských rodin 

(tj. na nejbližší zastávku MHD) zajišťuje autobus 
STUDENT AGENCY

Naše doporučení

   prázdniny na Anglické riviéře

   přítomnost českých delegátů po celou 
dobu pobytu

   doprava na místo pobytu organizovaná 
autobusem STUDENT AGENCY

Národní park Dartmoor

Budova školy

Dva celodenní 
výlety

V CENĚ 
POBYTU!
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Malta – European School of English

počet obyvatel 450 000

Malta nabízí ideální spojení výuky angličtiny s dovo-
lenou u moře. Jen málokde si užijete tolik různoro-
dých mimoškolních aktivit jako tady. 

Díky přátelské atmosféře ve škole, možnosti výběru 
ze tří intenzit výuky a bohatému programu pro volný 
čas patří European School of English k nejoblíbeněj-
ším školám v naší nabídce. 

European School of English je jednou z nejlepších 
a největších škol na Maltě a s pořádáním pobytů 
pro zahraniční studenty má dlouholeté zkušenosti. 
Zaujímá přední místo v žebříčku škol, které skvěle 
spojují výuku s volnočasovým vyžitím. 

Učitelé jsou kvalifikovaní mladí lidé, kteří se snaží 
podle rozdílu pokročilosti v jazyce stimulovat 
studenty ve všech čtyřech bodech studia cizího 
jazyka – poslechu, konverzaci, čtení a psaní.

Výuka a vybavení škol
•  mezinárodní složení skupiny
•  dopolední nebo odpolední výuka
•  3 různá výuková centra: učebny přímo v hotelu 

Salini Resort****, učebny v Naxxar, učebny ESE 
Paceville

Studenti jsou do jednotlivých škol rozděleni  
až po příletu na Maltu.

•  studenty do škol sváží školní autobusy
•  kvalifikovaní učitelé, zkušený a profesionální

personál

Program pro volný čas
•  každodenní dopolední či odpolední aktivity  

– výlety lodí, návštěva kina, plážové aktivity
•  celodenní výlet v sobotu, volný den v neděli
•  některé aktivity jsou v ceně kurzu, za jiné se 

připlácí až ve škole
•  na všech akcích jsou přítomni maltští delegáti, 

kteří na studenty dohlíží

Ubytování
Hostitelská rodina (13 – 17 let)
•  pouze individuální pobyty
•  tří /čtyřlůžkové pokoje (jednolůžkové pokoje 

za příplatek)
•  plná penze (oběd formou balíčku)
•  nelze garantovat ubytování s cizincem

Program Teen Club (14 – 17 let) 
•  individuální pobyty i pobyty s delegátem
•  hotel Salini Resort****, čtyřlůžkové pokoje
•  vlastní sociální zařízení, TV, klimatizace, bazén
•  plná penze
•  společně se studenty jsou zde ubytováni maltští 

delegáti i český delegát
•  nelze garantovat ubytování s cizincem
•  nutné složit vratný depozit 50 EUR pro případ 

škody vzniklé na místě ubytování

Program Junior Camp (12 – 13 let) / Young 
Learners (8 – 11 let)
•  pouze individuální pobyty
•  hotel Salini Resort****, čtyř až šestilůžkové pokoje
•  vlastní sociální zařízení na pokoji, TV, klimatiza-

ce, bazén
•  plná penze
•  společně se studenty jsou zde ubytováni anglicky  

mluvící maltští delegáti, kteří na děti nonstop 
dohlížejí

•  nelze garantovat ubytování s cizincem
•  nutné složit vratný depozit 50 EUR pro případ 

škody vzniklé na místě ubytování

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30
Kombinovaný kurz 20 + 10 privátních

A0–C2 8–17 2+ 45 15

pobyty s delegátem – termíny:  30. 6. – 14. 7., 14. 7. – 28. 7., 28. 7. – 11. 8., 11. 8 – 25. 8. 2018

individuální pobyty – termíny:  2. 6. – 9. 9. 2018

8–20

Naše doporučení

   přítomnost českých/slovenských 
delegátů po celé léto

   možnost připlatit si intenzivní kurz

   slunné počasí, ideálně teplé moře

   možnosti potápění a plachtění

  možnost speciálního programu Young  
       Adult pro studenty od 17 do 20 let

Přístav Marsaxlokk Modrá laguna

a zažijte skvělé 
prázdniny
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování a stravu
•	 studijní materiály
•	 transfery v rámci výuky a aktivit
•	 mimoškolní aktivity (dle programu)
•	 závěrečný certifikát
•	 transfer z/na letiště Malta
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Navíc u pobytu s delegátem
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální pobyty
•	 cestovní pojištění – individuální pobyty
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady na MHD
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20 
+ Program Teen Club

1. termín:  30. 6. – 14. 7. 2018 38 720 Kč

2. termín:  14. 7. – 28. 7. 2018 38 720 Kč

3. termín:  28. 7. – 11. 8. 2018 38 720 Kč

4. termín:  11. 8 – 25. 8. 2018 38 720 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 650 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny týden navíc

Standardní kurz 20

hostitelská rodina 27 500 Kč 41 250 Kč 13 750 Kč

Program Teen Camp 38 720 Kč 58 070 Kč 19 360 Kč

Program Junior Camp 38 720 Kč 58 070 Kč 19 360 Kč

Program Young Learners 38 720 Kč 58 070 Kč 19 360 Kč

Připlatit si můžete
•	 intenzivní kurz 30 lekcí/týden 2	800	Kč
•	 kombinovaný kurz 20 + 10 privátních  

lekcí/týden 6	160	Kč
•	 kurz potápění/týden od 7	000	Kč
•	 kurz plachtění/týden 12	600	Kč

Pobyty s delegátem
Pobyty s delegátem na Maltě jsou velmi oblíbené. 
Studenti cestují na Maltu ve skupině s dalšími čes-
kými/slovenskými studenty a v doprovodu českého/
slovenského průvodce – delegáta naší agentury. 
Delegát zůstává na místě po celou dobu pobytu.  
Se studenty se denně setkává (na místě ubytování, 
ve škole i při aktivitách). Je jim oporou v komunikaci 
se školou a pomáhá s řešením možných problémů 
(ve škole, na místě ubytování apod.). Studenty ces-
tující na pobyty s delegátem dopravujeme na Maltu 
hromadně ve skupině vedené průvodcem STUDENT 
AGENCY. Výhodou je tedy nejen přítomnost dele-
gáta na palubě letadla, ale také složení cestují-
cích, které je z velké části tvořeno klienty STUDENT 
AGENCY.

Individuální pobyty
Student cestuje na Maltu bez doprovodu česky / 
slovensky hovořícího delegáta. Je tedy důležité, 
aby byl samostatný a také dobře jazykově vybaven. 
Po příletu na Maltu vyzvedává studenty na letišti 
zástupce školy ESE a transferem cestují na místo 
ubytování. Velkou výhodou individuálního pobytu 
je možnost zvolit si jak libovolnou délku, tak ter-
mín jazykového pobytu.

U individuálních pobytů mají studenti na Maltě 
také k dispozici zástupce naší agentury. Ten však 
na rozdíl od skupinových pobytů není ubytován 
společně se studenty a stejně tak se s nimi denně 
nesetkává. Mohou se na něj v případě problémů 
(ve škole, s ubytováním, zdravotních potíží atd.) 
kdykoliv obrátit. Tento delegát neplní funkci dozo-
ru, studentům je případně oporou.

Blue Grotto (Modrá jeskyně)

Budova školy Naxxar

hotel Salini Resort
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Bath – Target English International

počet obyvatel 90 000

Jazykový pobyt v Bathu, ve škole Target English 
International, láká především svou lokalitou – Bath 
je snad nejkrásnější lázeňské město v Anglii. Letní 
pobyty pro děti a mládež, které tato škola pořádá, 
probíhají na půdě Bath University, která si získala 
věhlas mimo jiné také výborným atletickým záze-
mím. Zdejší studenti tak mají přístup k jednomu 
z nejlépe vybavených sportovních areálů v zemi. 
Dalším lákadlem tohoto pobytu je velmi kvalitní rezi-
denční ubytování v jednolůžkových pokojích.

Bath, ležící v hrabství Somerset na jihozápadě 
Anglie, je po Londýnu druhým nejnavštěvovaněj-
ším britským městem. Své jméno získalo díky hor-
kým pramenům, které využívali a měli v úctě již 
staří Keltové. Nejslavnější památkou jsou lázně, 
které byly vybudovány za dob Římanů. Hlavním 
místním stavebním materiálem je portlandský 
vápenec, dodávající Bathu jeho medový nádech. 
Město je zapsáno díky své překrásné architektuře 
a římským lázním na seznam světového dědictví 
UNESCO.

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  areál Bath University 2,5 km od centra města
•  sportovní hala, tenisové kurty, hřiště pro plážový 

volejbal (přístupné pouze v rámci dané volnoča-
sové aktivity), venkovní sportoviště

•  WiFi, internetová učebna
•  vlastní kino a disko, studentský bar a kavárna, 

obchody, pošta, banka 

Cena nezahrnuje
•	poplatky	za	případné	fakultativní	výlety
•	kapesné
•	vratný	depozit	40	GBP
•	pojištění	na	storno

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C2 10–18 2 45 15

pobyt s delegátem – termín:  8. 7. – 22. 7. 2018

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20 termín:  8. 7. – 22. 7. 2018 40 080 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 7 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

Program pro volný čas
•  organizován denně včetně víkendu
•  sportovní aktivity (např. fotbal, volejbal, tenis, plavání)
•  večerní aktivity (např. disko, kvízy a hry, promítání 

filmů, večer talentů atd.)
• 1 půldenní a 1 celodenní výlet týdně 

(např. Londýn, Bristol)
•  2 místní exkurze týdně (např. Římské lázně, 

muzeum, galerie)
•  možnost zúčastnit se během pobytu zdarma 

dramatického kroužku

Ubytování
Rezidence
•  komfortní jednolůžkové pokoje v areálu školy
•  plná penze
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy
•  nutné složit vratný depozit ve výši 40 GBP pro pří-

pad škody vzniklé na místě ubytování

Bath - kampus školy

10–18

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 min. 1 celodenní výlet týdně
•	 1 půldenní výlet a 2 místní exkurze týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v Anglii
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma 

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Bath – Římské lázně

Ubytování v jednolůžkových pokojích 

Naše doporučení

   studium v jednom z nejkrásnějších brit-
ských měst (na seznamu UNESCO)

   velmi kvalitní ubytování v moderně zaří-
zených jednolůžkových pokojích

   bohatě vybavený areál Bath University

Náš syn byl s Vaší agenturou již potřetí, 
pokaždé v jiném městě, tedy příležitostí 
pro srovnání má celou řadu. Z Bathu se 
vrátil, jako ostatně i z ostatních poby-
tových míst, velmi spokojen. Letos ocenil 
ubytování v jednolůžkovém pokoji. Pozitivně 
vnímal sblížení se skupinou španělských 
studentů, s nimiž trávil volný čas.  
Kladně hodnotil areál kampusu, ubytování, 
výuku, stravu, poznávací výlety. Naše volba 
vždy naplnila synovo očekávání.

Alena

Ohlas z pobytu TRIN ITY 
EXAM
V CENĚ 
KURZU
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Bournemouth – KINGS Summer 

počet obyvatel 192 000

KINGS Summer je sesterská organizace společ-
nosti KINGS Education, která zprostředkuje jazy-
kové vzdělávání studentům v Británii a USA již 
několik desetiletí. KINGS Summer se specializuje 
na pobyty určené dětem a mládeži. Budova školy 
v Bournemouthu má ideální polohu. Je v klidné 
části města, ale přesto blízko centra i pláže. 

Bournemouth je oblíbené přímořské letovisko 
a centrum obchodu a vzdělávání na jižním pobřeží 
Anglie. Jeho nádherné písečné pláže řadí město již 
po mnoho let k nejpopulárnějším rekreačním des-
tinacím. Kosmopolitní charakter místu dodávají 

místní univerzitní studenti, jelikož kromě Angličanů 
se zde vzdělávají také studenti z mnoha jiných 
zemí. Bournemouth nabízí ideální podmínky pro 
pestré letní aktivity a zázemí pro zajímavé výlety 
po okolí. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka dopoledne i odpoledne 
•  prostorné učebny s kvalitním vybavením 
•  školní restaurace, sportoviště, terasa
•  WiFi
•  v blízkém okolí: obchody, bankomat, kavárny aj.

Cena nezahrnuje
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	cca	15	GBP/týden 
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15 termín:  22. 7. – 5. 8. 2018 33 060 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků)   7 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění       342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A1–C2 13–17 2 60 15

pobyty s delegátem – termín:  22. 7.– 5. 8. 2018

13–17

Cena zahrnuje
•	 15 hodin výuky týdně 
•	 ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi 
•	 studijní materiály 
•	 program pro volný čas 
•	 1 půldenní výlet týdně, každou sobotu  

celodenní výlet 
•	 závěrečný certifikát 
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění 
•	 doprovod naší agentury 
•	 nonstop helplinku 
•	 informační balíček 

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle
•  2 až 3 exkurze týdně v ceně pobytu
•  zaměřen na poznávání Bournemouthu a širo- 

kého okolí 
•  sportovní a zábavné aktivity
•  studenti navštíví např. Winchester, Stonehenge, 

Sherborne Castle, Portsmouth a další

Ubytování
Hostitelská rodina 
•  dvoulůžkové pokoje, sdílená koupelna 
•  plná penze (teplý oběd od pondělí do pátku, 

o víkendu studený balíček)
•  čeští a slovenští studenti ubytování často společně

Naše doporučení

   letos nově skupina s leteckou dopravou!

   přímořské letovisko s 11 km písečných 
pláží

   kampus školy pouhých 5 –10 minut od 
centra města

Budova školyBournemouth

Školní jídelna

NOVINKA 
pro rok 2018!
Letecká doprava
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Brighton – EC Brighton

počet obyvatel 250 000

Organizace EC se již přes 20 let věnuje pořádání
jazykových pobytů pro dospělé a děti a mládež.
Její školní centra naleznete nejen v Británii,
ale i v Kanadě, USA nebo na Maltě.

Brighton, město na jižním pobřeží Anglie 
v hrabství East Sussex, je jedno z největších 
a nejoblíbeněj ších letovisek ve Velké Británii. 
Hlavní turistickou atrakcí jsou pláže se spous-
tou restaurací a atrak cí, jimž dominuje Brighton 
Pier. Brighton je také město kosmopolitní a stu-
dentské. Sídlí zde dvě významné britské univerzi-

ty a mnoho dalších vzdě lávacích institucí. Velké 
množství studentů dodává městu mladou a ener-
gickou atmosféru.

Areál školy se nachází v Ovingdeanu, který je vzdá-
len přibližně 40 minut od centra města.

Výuka a vybavení školy
•  dopolední výuka, odpoledne je věnováno  

obvykle různým aktivitám 
•  historická budova s moderně zařízenými  

učebnami
•  společenská místnost, WiFi, kavárna, bazén,  

prádelna

Program pro volný čas
•  1 celodenní výlet týdně – např. Londýn
•  5 půldenních aktivit týdně – např. Arundel Castle, 

Lewes, Seven Sisters, fotbal, volejbal, honba za 
pokladem

•  4 večerní aktivity týdně (filmový večer, kvízy, 
talentová soutěž, disko aj.)

Ubytování
Hostitelská rodina
•  dvoulůžkové pokoje, sdílená koupelna 

Brighton – molo a pláž Budova školy

Naše doporučení

   populární destinace u moře

   zažijte atmosféru mladého dynamické-
ho univerzitního města

   ubytování v hostitelské rodině nebo 
v rezidenci

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně 
•	 ubytování dle vašeho výběru, plnou penzi 
•	 studijní materiály 
•	 program pro volný čas 
•	 1 celodenní výlet týdně 
•	 závěrečný certifikát 
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii 
•	 nonstop helplinku 
•	 informační balíček 

Navíc u pobytu s delegátem
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma (při ne- 

dostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat) 

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální
•	 cestovní pojištění – individuální
•	 poplatky za nedělní fakultativní výlety
•	 kapesné 
•	 náklady	na	MHD	cca	25	GBP/týden 
•	 pojištění na storno
•	 vratný depozit 70 GBP

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C2 13–17 1–9 45 15

pobyty s delegátem – termín:  14. 7. – 28. 7. 2018

individuální pobyty – termín:  16. 6. – 18. 8. 2018 (hostitelská rodina), 30. 6. – 11. 8. (rezidence)

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 20
hostitelská rodina 38 860 Kč 58 290 Kč  77 720 Kč

rezidence 49 880 Kč 74 820 Kč 99 760 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 4 930 Kč

•  plná penze 
•  WiFi
•  dojezdová vzdálenost do/ze školy cca 40 min.

Rezidence 
• jedno až čtyřlůžkové pokoje, sdílená koupelna
• jedno nebo dvoulůžkový pokoj s vlastní  
     koupelnou (za příplatek) 
•  plná penze 
•  WiFi 
•  dozor zaměstnanců školy
• nutné složit vratný depozit 70 GBP pro případ  
    škody vzniklé na místě ubytování 

13–17

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20
hostitelská rodina

termín:  14. 7. – 28. 7. 2018
36 420 Kč

rezidence 44 860 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 5 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč
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Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování dle vašeho výběru, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 celodenní a půldenní výlety
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček 

Navíc u pobytu s delegátem:
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální pobyty
•	 cestovní pojištění – individuální pobyty
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	(cca	16	GBP/týden)
•	 pojištění na storno
•	 vratný depozit 70 GBP

Rezidence
•  jedno či dvoulůžkový pokoj v rezidenci 

Jesus College
•  plná penze (teplý či studený oběd formou 

poukázky) 
•  ubytování přímo v centru města
•  společenská místnost, kuchyňka, prádelna
•  nutné složit vratný depozit 70 GBP pro případ 

škody vzniklé na místě ubytování

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20
hostitelská rodina

termín:  28. 7. – 11. 8. 2018
36 510 Kč

rezidence 46 050 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 5 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C2 13–17 1–10 45 15

pobyty s delegátem – termíny:  28. 7. – 11. 8. 2018

individuální pobyty – termíny:  16. 6. – 18. 8. 2018 (hostitelská rodina), 7. 7. – 18. 8. 2018 (rezidence)

Budova školy

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 20 
hostitelská rodina 40 020 Kč 60 030 Kč 80 040 Kč

rezidence 50 460 Kč 75 690 Kč 100 920 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 4 640 Kč

13–17Cambridge – EC Cambridge

počet obyvatel 124 000

Organizace EC se již přes 20 let věnuje pořádání 
jazykových pobytů pro dospělé a děti a mládež. 
Její školní centra naleznete nejen v Británii, 
ale i v Kanadě, USA nebo na Maltě. 

Cambridge je světoznámé univerzitní město. Histo- 
rické budovy kolejí spolu se spoustou zeleně a velkým 
množstvím studentů dodávají Cambridge zvláštní a uni-
kátní atmosféru. Městem protéká řeka Cam a kouzelné 
projížďky na loďkách patří jednoznačně mezi nejoblí-
benější místní aktivity. Za návštěvu rozhodně stojí slav-
ná King’s College Chapel, Round Church, Fitzwilliam 
Museum nebo univerzitní botanická zahrada.

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních nebo odpoledních hodi-

nách (přizpůsobená jednotlivým věkovým  
kategoriím)

•  výuka v budově Gibson House, která slouží také 
jako výukové centrum pro dospělé

•  15 minut chůze od centra města a Jesus College 
(školní rezidence)

•  moderní třídy, společenská místnost, počítačová 
místnost, studovna, knihovna, recepce, WiFi

•  výuka je každý týden zaměřena na jedno téma 
(např. sport, koníčky, rodina, hudba a film, čas, 
počasí a roční období, světové kultury, sociální 
média aj.)

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle
•  zaměřen na aktivity související s tématem týdne 

a na poznávání Cambridge (např. exkurze do 
University of Cambridge, St John’s College, 
návštěvy muzeí, plavba po řece Cam, ale i bow-
ling, plavání, nakupování, diskotéky)

•  1 celodenní výlet v ceně (např. Londýn, Ely, 
Oxford) 

Ubytování
Hostitelská rodina 
•  dvoulůžkový pokoj
•  plná penze (teplý či studený oběd formou  

poukázky)
•  dojezdová vzdálenost do/ze školy až 45 min.

Projížďka na lodičce

Naše doporučení

   studium ve slavném univerzitním městě

   rezidenční ubytování v centru města

   ideální pro kulturně založené studenty

   NOVě pro rok 2018: možnost připlatit 
si přípravný kurz k mezinárodním jazy-
kovým zkouškám a následnou zkoušku, 
např. FCE, Trinity Exam



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

Le
te

ck
á 

do
pr

av
a

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 2 celodenní výlety/1 celodenní  

a 2 půldenní výlety týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Navíc u pobytu s delegátem
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální pobyty
•	 cestovní pojištění – individuální pobyty
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 vratný depozit 20 GBP/30 EUR
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20
1. termín:  9. 7. – 22. 7. 2018 40 800 Kč

2. termín:  23. 7. – 5. 8. 2018 39 210 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 6 000 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) termín 2 týdny 3 týdny

Standardní kurz 20

od 9. 7. 41 500 Kč 60 710 Kč

od 23. 7. 39 850 Kč 56 800 Kč

od 29. 7. 39 850 Kč              –

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 5 510 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C1 10–17 2–4 45 16

pobyty s delegátem – termíny:  9. 7. – 22. 7., 23. 7.– 5. 8. 2018

individuální pobyty – termíny:  9. 7. – 22. 7., 23. 7. – 5. 8., 29. 7. – 11. 8., 9. 7. – 29. 7., 23. 7. – 11. 8.

10–17Haileybury – International Student Club

počet obyvatel 5 000

Škola International Student Club pořádá letní jazy-
kové kurzy angličtiny pro mládež už mnoho let. 
Od roku 1997 jsou tyto kurzy pořádány v areálu 
prestižní rezidenční školy Haileybury College neda-
leko Londýna.

Škola leží asi 3 km od Hertfordu, menšího, klidné-
ho, typického anglického města s krásnými parky 
a charakteristickou architekturou. Do Londýna je 
to pouze jednu hodinu jízdy směrem na jih.

Výuka a vybavení školy
•  součástí výuky jsou lekce britské kultury a každý 

všední den 1 lekce práce na společném projektu

•  výuka probíhá dopoledne nebo odpoledne, 
odděleně ve dvou věkových kategoriích: 
Jets (10–14 let) a Sharks (14–17 let)

•  moderně vybavené učebny, počítačová místnost 
s přístupem na internet, jídelna, divadlo, diskoté-
ka, promítací místnost

•  sportovní areál: sportovní hala, krytý plavecký 
bazén, 8 tenisových kurtů, fotbalová hřiště,  
basketbalové hřiště, trasy na běhání

Program pro volný čas
•  sportovní i umělecké aktivity (např. volejbal,  

plavání, tenis, divadlo, módní show, barbecue)
•  1 celodenní výlet a 2 půldenní výlety týdně v ceně 

(např. Londýn, Cambridge, Hertford, Windsor)

Naše doporučení

   jedna z nejlepších britských rezidenč-
ních škol

   vysoce kvalitní výuka a skvěle organizo-
vaný program pro volný čas

   možnost přípravného kurzu k meziná-
rodním jazykovým zkouškám PET a FCE 

   nadstandardně vybavený areál školy

Budova školy

•  možnost připlatit si fakultativní výlet pořádaný vždy 
v neděli (př. Thorpe Park, Brighton, Londýn aj.). 
Cena cca 25 – 45 GBP.

Ubytování
Rezidence 
•  vícelůžkový pokoj; jedno nebo dvoulůžkový pokoj 

pro starší studenty
•  plná penze, výběr z několika variant stravy (větši-

nou 1 vegetariánská)
•  ve všech rezidencích k dispozici malá kuchyňka  

a společenská místnost často vybavená televizí, 
DVD přehrávačem, stolním fotbalem

•  24hodinový dozor
•  nutné složit vratný depozit ve výši cca 20 GBP/ 

30 EUR pro případ škody vzniklé na místě ubytování

V areálu školy

 
Exkurze Harry Potter 

Warner Bros Tour
možnost připlatit 

k pobytu s delegátem 
v 1 .  i  2. termínu.
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru + poznejte Devon
•	 ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 1 celodenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Navíc u pobytu s delegátem
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální pobyty
•	 cestovní pojištění – individuální pobyty
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15 + poznejte Devon

1. termín:  30. 6. – 14. 7. 2018 32 340 Kč

2. termín:  14. 7. – 28. 7. 2018 32 340 Kč

3. termín:  28. 7. – 11. 8. 2018 32 340 Kč

4. termín:  11. 8. – 25. 8. 2018 32 340 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 5 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 + Devon/tenis
Standardní kurz 15 + jízda na koni

A1–C1 7–17 1+ 60 12–15

Standardní kurz 15 + surfing A1–C1 10–17 1+ 60 12–15

Standardní kurz 15 + dobrodružné sporty A1–C1 10–17 1+ 60 12–15

Standardní kurz 15 + míčové/vodní sporty A1–C1 12–16 1+ 60 12–15

St. kurz 15 + fotbal / volejbal / street dance / stolní tenis A2–C1 12–16 1+ 60 12–15

Intenzivní kurz 18 + Devon /  jízda na koni A1–C1 10–17 1+ 60 12–15

Standardní kurz 15 + Fitness a zdraví B1–C1 15–17 2+ 60 6

pobyty s delegátem – termíny:  30. 6. – 14. 7., 14. 7. – 28. 7., 28. 7. – 11. 8., 11. 8 – 25. 8. 2018

individuální pobyty – termíny:  17. 3. – 21. 4., 9. 6. – 8. 9. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 15 + Devon 33 210 Kč 47 210 Kč 61 220 Kč

Intenzivní kurz 18 + Devon 34 480 Kč 49 130 Kč 63 740 Kč

7–17

Ubytování
Hostitelská rodina
•  dvoulůžkový pokoj
•  plná penze (oběd ve formě studeného balíčku)
•  garance ubytování s cizincem
•  studenti bydlící dále od školy mohou využít zdarma 

služeb školního autobusu

Ilfracombe – Channel School of English

počet obyvatel 12 000

Přátelská rodinná škola Channel School of English 
nabízí zájemcům možnost studia angličtiny již od roku  
1951. Jde o menší školu s individuálním přístupem 
k jednotlivým studentům a jedinou jazykovou školu 
ve městě. 

Ilfracombe je menší, klidné, bezpečné přímořské 
městečko v severní části hrabství Devon na západě 
Anglie. V blízkosti leží populární národní park Exmoor, 
kde je k vidění mnoho přírodních krás a zajímavostí. 
Místní pláže jsou velmi oblíbené díky dobrým podmín-
kám pro surfing. Díky nádherné přírodě je Ilfracombe 
a jeho okolí vyhledávanou letní destinací.

Výuka a vybavení školy
•  výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních 

nebo odpoledních hodinách, ve vrcholné sezoně 
se může výjimečně vyučovat i v sobotu

•  viktoriánská budova s přilehlou zahradou
•  počítačová místnost s přístupem na internet a WiFi
•  venkovní zastřešené posezení
•  v okolí tenisové kurty a park

Program pro volný čas 
•  do aktivit pořádanách pro zahraniční studenty 

se zapojují také místní děti a mládež: 
•  program Devon – zaměření na poznávání okolí – 

výlety za zajímavostmi, hry a sportovní aktivity  
(např. Exmoor, Wildlife Park, Arlington Court aj.)

•  program Dobrodružné sporty – např. surfování, 
kanoistika, lukostřelba, slaňování, plavání

• program Fotbal – kontrola míče, dynamika týmu aj. 
•  program Jízda na koni/poníkovi –možnost prak-

ticky si vyzkoušet jízdu na koni i péči o něj
•  program Tenis – kurty s pevným povrchem,  

je třeba mít s sebou vlastní raketu
•  program Surfing – pro začátečníky i pokročilé, 

Woolacombe Beach a Croyde Beach
•  program Míčové sporty – zdokonalování techniky 

hraní fotbalu, volejbalu, tenisu/stolního tenisu
•  program Fitness a zdraví – např. jóga, posilovací 

cviky, přednášky o zdravém životním stylu aj.
•  program Street dance – možnost vyzkoušet si 

různé taneční směry
•  program Plážový volejbal – kontrola míče, podá-

vání, obrana
•  program Stolní tenis – základy i zdokonalování 

techniky hraní
•  program Vodní sporty – např. surfování, kayaking, 

paddle boarding, potápěni, aj.
•  minimálně 1 celodenní výlet a 3 večerní aktivity 

týdně (diskotéka, barbecue, karaoke apod.)
•  u intenzivního kurzu se množství aktivit přizpůsobu-

je potřebám výuky

Naše doporučení

   opakovaně jedna z nejžádanějších škol

   výběr ze dvou intenzit výuky angličtiny

   široká nabídka programů

   surfování na jedné z nejlepších surfař-
ských pláží v Anglii

Budova školy

NOVĚ 
dva programy  

- míčové sporty, 
fitness a zdraví!

Ostatní programy za příplatek – pro konkrétní 
informace nás prosím kontaktujte.
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Ubytování
Rezidence
•  komfortní jednolůžkové pokoje s vlastním sociál-

ním zařízením
•  ubytování a výuka ve stejném areálu
•  plná penze
•  k dispozici kuchyňka a společenská místnost
• WiFi
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy
•  nutné složit vratný depozit ve výši cca 30 GBP 

pro případ škody vzniklé na místě ubytování

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 1 celodenní výlet
•	 4	půldenní	výlety
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v Anglii
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatky	za	fakultativní	výlety	(cca	30–40	GBP	

týdně)
•	 kapesné
•	 vratný depozit 30 GBP
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20 termín:  1. 7. – 15. 7. 2018 44 140 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 8 300 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A0–C2 12–17 2 45 15

pobyty s delegátem – termíny:  1. 7. – 15. 7. 2018

Budova školy

12–17Londýn, Mile End – Embassy Summer

počet obyvatel 10 mil.

Embassy je jazyková instituce s centry po celém 
světě. V oboru sbírá zkušenosti již 40 let a během této 
doby si získala výbornou pověst především pro kvalitu 
výuky, kterou poskytuje. 

Londýn je nesmírně pestré kosmopolitní město 
s osobitou atmosférou.  Ať už jste milovníky histo-
rie, zajímáte se o umění, módu, gastronomii či pro-
cházky v parcích, je velmi pravděpodobné, že se 
zde nebudete nudit. 

Památek, zajímavých míst a lákavých atrakcí je 
nepřeberné množství. Vydejte se s námi za jejich 
poznáváním.

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  kampus londýnské Queen Mary University 
•  příjemné, přátelské, tiché a bezpečné pro-

středí pouhé tři zastávky od Tower Bridge 
a cca 15 minut od Oxford Circus

•  prostorné třídy, ubytování, restaurace, samoob-
služná jídelna, knihovna, kavárna, divadlo, spole-
čenská místnost, prádelna a tělocvična

•  restaurace, obchody, internetová kavárna, parky 
a bankomat v blízkosti školy

Program pro volný čas
•  5 návštěv centra Londýna týdně (např. Národní 

galerie, Tower Bridge, St Paul’s Cathedral, 
Trafalgar Square, Oxford Street, British Museum, 
National Gallery)

•  1 celodenní výlet mimo Londýn týdně  
(např. Brighton, Canterbury, Oxford)

•  možnost připlatit si fakultativní výlety  
(např. Windsor, Hampton Court, Stratford upon 
Avon, Thorpe Park)

•  ostatní aktivity (např. volejbal, kriket, diskotéka, 
filmové večery)

Naše doporučení

   studium i ubytování v centru města

   program pro volný čas zaměřený na 
poznávání Londýna – ideální pro kultur-
ně zaměřené studenty

   v aktivitách zahrnuty také nákupy na 
Oxford Street a Regent Street

Londýn
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Cena zahrnuje
•	 15 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní aktivity
•	 1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Navíc u pobytu s delegátem
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální pobyty
•	 cestovní pojištění – individuální pobyty
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

•  1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně v ceně poby-
tu (např. Exeter, zábavní park Woodlands, výlet lodí, 
Dartmouth, zoo, surfování v Newquay, Plymouth aj.)

Ubytování
Hostitelská rodina 
•  dvoulůžkový pokoj (jednolůžkový za příplatek)
•  plná penze (oběd ve formě vylepšeného studené-

ho balíčku)
•  garance ubytování s cizincem (na vyžádání)

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15
1. termín:  8. 7. – 22. 7. 2018 33 610 Kč

2. termín:  22. 7. – 5. 8. 2018 33 610 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 7 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A1–C2 12–17 2+ 60 12

pobyty s delegátem – termíny:  8. 7. – 22. 7., 22. 7. – 5. 8. 2018

individuální pobyty – termíny:  10. 6.–26. 8. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 15 35 050 Kč 50 880 Kč 66 710 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 3 740 Kč

Budova školy

12–17

V přístavu

Paignton – The Devon School of English

počet obyvatel 66 000

Jazyková škola The Devon School of English byla 
založena v roce 1971 rodinou Hawthorne, jejíž čle-
nové řídí školu dodnes. Hlavní budova školy pochází 
z 19. století, je moderně zrekonstruována a adapto-
vána pro účely jazykové školy. Škola má k dispozici 
také druhou budovu, vzdálenou jen několik minut 
chůze, která je využívaná obvykle k jazykovým kur-
zům pro dospělé během letních měsíců.

Paignton společně s městy Brixham a Torquay 
lemují krásný slunečný záliv Torbay na jihu Anglie.  
Návštěvníky zde čeká příjemné klima, díky které-
mu je Torbay už od dob královny Viktorie jedním 
z nejoblíbenějších letovisek, kde Britové tráví své 
volno. V poslední době se těší stále větší popularitě 
také mezi zahraničními návštěvníky.

Výuka a vybavení školy
•  výuka v  dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  individuální přístup lektorů ke studentům
•  viktoriánská budova s přilehlou zahradou
•  moderně vybavené učebny, společenská místnost
•  počítačová místnost s přístupem na internet, WiFi

Program pro volný čas
•  pestrá paleta aktivit je organizována denně 

kromě neděle (např. tenis, baseball, rybaření, 
kino, barbecue, diskotéka)

Studenti během přestávky v areálu školy

Naše doporučení

   výborné zázemí menší rodinné školy 
s individuálním přístupem

   atraktivní lokalita na jižním pobřeží 
Anglie

   pečlivě vybírané hostitelské rodiny

Naši učitelé byli vstřícní, příjemní a každý 
den pozitivně naladění.
Program po škole byl vždy zajímavý a zábavný. 
Asi nejvíce se mi líbily lekce surfování :) 
Rodinu jsem si nemohla přát lepší. 
Byla vtipná a starostlivá.

Dodnes s nimi mám kontakt jak přes Facebook, 
tak si s nimi píši dopisy. 
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

Ohlas z pobytu
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Cena zahrnuje
•	 15 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní aktivity
•	 1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v Anglii
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 vratný depozit škole 50 GBP
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15 termín:  18. 7. – 1. 8. 2018 37 530 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 5 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A1–C2 12–17 2 60 15

pobyty s delegátem – termíny:  18. 7. – 1. 8. 2018

12–17

Pokoj studentů

Společenská místnost

Program pro volný čas
•  díky kvalitnímu sportovnímu areálu v programu 

aktivit najdete mnoho sportů (plavání, tenis, fotbal,  
basketbal, badminton, míčové hry), studenti mají 
obvykle možnost místo sportu zvolit i jiné aktivity 
(tanec, hudba, výtvarná dílna, deskové hry apod.)

•  k večerním aktivitám patří např. disko, honba za 
pokladem, barbecue, noc v kasinu, filmový večer aj.

•  1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně (např. hrad 
v Sherborne, Oxford, Salisbury, Bath, Exeter, Bristol)

Ubytování
Rezidence 
•  prostorné, moderně vybavené jedno až šestilůž-

kové pokoje v areálu školy
•  plná penze, teplý oběd
•  k dispozici společenská místnost
•  nutné složit vratný depozit ve výši cca 50 GBP 

pro případ škody vzniklé na místě ubytování

Sherborne – The Devon School of English

počet obyvatel 10 000

Jazyková škola The Devon School of English byla 
založena v roce 1971 rodinou Hawtorne, jejíž čle-
nové řídí školu dodnes. Sídlo školy je v Paigntonu, 
kde již mnoho let pořádáme jazykové kurzy pro děti 
i dospělé s ubytováním v hostitelských rodinách. 

Městečko Sherborne leží v severozápadním 
Dorsetu. Již v roce 1594 bylo postaveno sídlo 
Sherborne Castle, ve kterém dodnes bydlí jeho 
majitelé. Hrad je přístupný veřejnosti a návštěvníci 
mohou obdivovat rozsáhlé sbírky porcelánu, knih 
i uměleckých předmětů. Samotné město nabízí 
výborné příležitosti k nákupům, poznávání historie 
a příjemně strávenému času.

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních hodinách
•  součástí výuky je práce studentů na společném 

projektu
•  klidná část města pouhých 10 minut chůze 

od centra
•  prostorné, moderně vybavené třídy
•  počítačová místnost s připojením na internet
•  promítací, společenská a divadelní místnost, 

jídelna
•  sportovní vybavení: krytý bazén, fotbalové hřiště, 

sportovní hala, hřiště pro basketbal a volejbal, 
tenisové kurty, stolní tenis (přístupné pouze  
v rámci dané volnočasové aktivity)

Budova školy

Naše doporučení

   kurz i ubytování v moderně zařízené 
historické budově prestižní dívčí školy 
v Sherborne 

   nadstandardně vybavený sportovní 
areál

   široká nabídka aktivit ve volném čase 
(sport, hudba, výtvarné činnosti) 

NOVINKA 

pro rok 
2018!
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Cena zahrnuje
•	 15 lekcí výuky týdně
•	 ubytování dle vašeho výběru
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní program
•	 celodenní sobotní výlet
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Navíc u pobytu s delegátem
•	 dopravu letecky
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat) 

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky – individuální pobyty
•	 cestovní pojištění – individuální pobyty
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15 + sport

1. termín:  30. 6. – 14. 7. 2018 40 570 Kč

2. termín:  14. 7. – 28. 7. 2018 40 570 Kč

3. termín:  28. 7. – 11. 8. 2018 40 570 Kč

4. termín:  11. 8. – 25. 8. 2018 40 570 Kč

zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) od 6 900 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění      342 Kč

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 15 + sport 38 280 Kč 57 420 Kč 76 560 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 5 510 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 + program pro děti ve 
věku 8–11 let

A1–C2 8–11 1+ 60 16

Standardní kurz 15 + sport
Standardní kurz 15 + zábavné aktivity

A1–C2 10–17 1+ 60 16

Standardní kurz 15 + tenis
Standardní kurz 15 + jízda na koni/poníkovi
Standardní kurz 15 + vodní sporty
Standardní kurz 15 + golf

A1–C2 12–17 1+ 60 16

Standardní kurz 15 + dobrodružné aktivity
Standardní kurz 15 + akademické aktivity

A1–C2 14–17 1+ 60 16

pobyty s delegátem – termíny:  30. 6. – 14. 7., 14. 7. – 28. 7., 28. 7. – 11. 8., 11. 8 – 25. 8. 2018

individuální pobyty – termíny:  10. 3. – 28. 4., 2. 6. – 8. 9. 2018

8–17

Ubytování

Rezidence (8–17 let)
•  vícelůžkové pokoje v areálu školy
•  plná penze (v den výletu je oběd formou  

studeného balíčku/poukázky na jídlo)
•  samoobslužná prádelna
•  24hodinový dozor

Hostitelská rodina (14–17 let)
•  dvou až třílůžkové pokoje
•  plná penze (teplý oběd ve školní jídelně  

od pondělí do pátku)

Swanage – Harrow House International College

počet obyvatel 12 000

Harrow House International College vznikla již v roce 
1969 primárně jako jazyková škola. V současnos-
ti poskytuje jazykové kurzy studentům z více než 
50 zemí světa. Kvalitu služeb dokazuje vysoké pro-
cento absolventů, kteří se do Swanage rádi vracejí.

Jihoanglické pobřežní městečko Swanage, ležící 
v hrabství Dorset, láká návštěvníky svými dlouhými 
plážemi s výjimečně čistou vodou, přátelskou a klid-
nou atmosférou a mírným klimatem plným sluneč-
ných dnů. Hlavní promenáda na pláži získala v roce 
2012 ocenění za nejkrásnější molo v Británii. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  speciálně koncipovaná výuka pro děti ve věku 8–11 let
•  škola 10 minut pěšky od moře
•  společenská místnost s kulečníkem, divadlo, pro-

mítací místnost, studovna, knihovna, studentský 
bar, obchod se suvenýry

•  počítačová místnost s přístupem na internet, 
2 WiFi pointy

•  víceúčelová sportovní hala, krytý bazén, tenisové 
kurty, kurty na squash, basketbalové hřiště, stu-
dio pro fitness, aerobic a jógu, minigolf

Program pro volný čas
•  angličtina + sport (12–17 let):  

mix sportů, např.: stolní tenis, volejbal, basket-
bal, badminton, softbal, sporty na hřišti, kriket. 
Možnost si připlatit lekce tenisu, golfu, jízdy na 
koni/poníkovi nebo vodních sportů

•  angličtina + zábavné aktivity (10–17 let): plážo-
vé hry, počítače, playstation a Wii hry, bubnování, 
plavání, procházky po okolí

•  angličtina + akademické aktivity (14–17 let): 
program zaměřený na kulturu, historii, literaturu, 
konverzaci, drama, tvůrčí projekty apod.

•  angličtina + dobrodružné aktivity (14–17 let): 
bubnování, plážové hry, počítače, plavání, Wii 
hry a Playstation, procházky po okolí, slaňování, 
paintball, rafting, kanoistika, lukostřelba, zábavní 
vodní park apod.

•  angličtina + program pro děti ve věku 8–11 let:  
angličtina formou hry (gramatika, písničky, skládač-
ky, slovní soutěže, práce na projektu, hodiny diva-
dla, malování apod.) + aktivity a výlety: např. pla-
vání, stolní tenis, badminton, promítání filmů, jízda 
parním vláčkem, návštěva podvodního světa aj.

Součástí všech programů jsou večerní aktivity 
(např. diskotéky, karaoke, soutěžní večery) a celo-
denní a půldenní výlety (např. Londýn, Oxford, hrad 
Corfe, Salisbury + Stonehenge).

Naše doporučení

   bohatá nabídka programů

   moderně vybavený sportovní areál

   Swanage se dlouhodobě řadí k nejbez-
pečnějším městům v Anglii

Areál školy ve Swanage

Ostatní programy za příplatek – pro konkrétní 
informace nás prosím kontaktujte.
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Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní aktivity
•	 1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v Anglii
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 vratný depozit 60 GBP (80 EUR)
•	 pojištění na storno

•  večerní aktivity (disko, karaoke, filmová noc, hry 
a kvízy aj.)

Ubytování
Rezidence
•  vícelůžkový pokoj (2–6 lůžek)
•  plná penze, výběr z několika druhů jídel včetně 

vegetariánské varianty
•  společenská místnost
•  ubytování společně s dalšími českými a sloven-

skými studenty
•  nutné složit vratný depozit 60 GBP (80 EUR) pro 

případ škody vzniklé na místě ubytování

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 20 termín:  11. 7. – 25. 7. 2018 31 060 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 5 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A0–C1 7–16 2 45 15

pobyty s delegátem – termíny:  11. 7. – 25. 7. 2018

7–16

Návštěva Adventure centra

Studenti na chodbě školy

Tavistock – LAL Kelly College

počet obyvatel 12 000

LAL Language Center vzdělává zahraniční studenty 
v angličtině již více než 30 let. Škola Kelly College, 
vzdálená cca 15 minut chůze od centra Tavistocku, 
byla založena v roce 1877 admirálem Benediktem 
Marwoodem Kellym jako internátní škola pro děti 
námořních úředníků a příslušníků vyšší společnosti. 
Tomu odpovídá i historická atmosféra školy, dopl-
něná moderním vybavením areálu, jenž je v mnoha 
směrech jedinečný.

Tavistock je malé bezpečné městečko na jihozápa-
dě hrabství Devon. Leží na hranici Dartmoorského 
národního parku, který je nejen mezi Brity velice 
populární pro své přírodní krásy a bohatou historii. 
Exeter či Plymouth jsou vzdáleny necelou  
hodinu jízdy.

Výuka a vybavení školy
•  výuka garantována dopoledne (v pondělí také 

odpoledne)
•  počítačová místnost s přístupem na internet, WiFi
•  divadlo, promítací místnost, školní bufet a ob- 

chůdek 
•  krytý bazén, fotbalové hřiště, tělocvična pro  

basketbal a volejbal, tenisové  
a squashové kurty

Program pro volný čas
•  organizován denně včetně víkendu
•  studenti si mohou většinou vybrat mezi spor-

tem (pozemní hokej, plavání, tenis, volejbal aj.) 
a ostatními aktivitami (filmy, malování na sklo, 
výroba náramků, masek, kreslení na trička 
a tašky apod.)

•  2 výlety týdně (např. Chedar Gorge, Bude, Exeter, 
Plymouth)

Areál školy Kelly College

Naše doporučení

  velmi bezpečná lokalita

  vynikající organizace výuky a aktivit 

   starobylá atmosféra krásného a jedi-
nečného areálu školy Kelly College

   bohatý program volnočasových aktivit  
a výletů, možnost připlatit si další fakul- 
tativní výlety/aktivity na místě (např. 
Torquay&Splashdown, Eden Project, 
jízda na koni, surfing aj.)
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Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A0–C2 10–17 2 60 15

pobyt s delegátem – termíny:  17. 7. – 31. 7. 2018

10–17

ných interiérů a úžasných zahrad a parků návštěv-
níci mohou vidět (mimo víkend) i ceremoniál stří-
dání královských stráží. Windsor je půvabné měs-
tečko, plné královské historie a tradice, obklopené 
parky, zahradami a lesy. 

Výuka a vybavení školy
•  dopolední i odpolední výuka 
•  budova s třídami cca 5–10 minut chůze od budo-

vy ubytování
•  nadstandardní sportovní vybavení – bazén, různá 

sportovní hřiště a kurty
•  bankomat a obchody ve vesnici Crowthorne poblíž
•  prádelna za poplatek
•  WiFi

Program pro volný čas
•  program Sport: 2–3x týdně trénink fotbalu nebo 

rugby pod vedením kvalifikovaných trenérů

•  program Performing Arts: 2–3x týdně aktivity 
zaměřené na hlasové a pohybové vyjadřování 
s důrazem na používání anglického jazyka pod 
vedením kvalifikovaných učitelů herectví 

•  v rámci dvoutýdenního pobytu 2 odpoledne spor-
tovních aktivit a 2 odpoledne dramatický kroužek 
(aktivní používání jazyka, zlepšování komunikač-
ních dovedností) 

•  3 celodenní výlety: Londýn, Oxford a Windsor 
•  večerní aktivity (sport, film, disko, karaoke aj.) 
•  možnost připlatit si na místě fakultativní výlety

Ubytování
Rezidence
•  jednolůžkové, dvoulůžkové nebo vícelůžkové 

pokoje, sdílená koupelna 
•  plná penze 
•  k dispozici společenská místnost, WiFi 
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy
•  nutné složit vratný depozit ve výši 40 GBP  

pro případ škody vzniklé na místě ubytování 

Cena nezahrnuje
•	 poplatky za fakultativní výlety 
•	 kapesné 
•	 pojištění na storno
•	 vratný	deposit	40	GBP	

Cena zahrnuje 
•	 15 lekcí výuky týdně 
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi 
•	 studijní materiály 
•	 program pro volný čas 
•	 3 celodenní výlety týdně 
•	 závěrečný certifikát 
•	 dopravu letecky 
•	 transfer z/na letiště
•	 povinné cestovní pojištění 
•	 doprovod naší agentury 
•	 nonstop helplinku 
•	 informační balíček 
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma (při 

nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat) 

Windsor – PLUS

počet obyvatel 211 000

Jazyková škola PLUS organizuje pobyty pro dospělé 
i děti a mládež již od roku 1972 a má pobočky na 
několika místech po celém světě. Welington College 
je jedna z předních nezávislých britských škol. 
Založila ji královna Viktorie již v roce 1859. Škola 
stojí na rozsáhlém pozemku s dostatkem zeleně, 
lesů a sportovišť několik kilometrů od Windsoru. 
Komplex budov si v exteriéru zachoval svůj původní 
francouzský styl. Zařízení je však zcela moderní, při-
způsobené potřebám současných studentů. 

Windsor je malé město v jihovýchodní Anglii na řece 
Temži. Místní dominanta, královský hrad Windsor, je 
jedním z víkendových sídel královské rodiny a v sou-
časnosti největším obývaným hradem na světě. 
Hrad je částečně otevřen veřejnosti. Kromě nádher-

Naše doporučení

   krásný a skvěle vybavený areál 
Welington College

   v ceně pobytu tři celodenní výlety: 
Londýn, Oxford a Windsor

   možnost výběru mezi sportovním pro-
gramem a programem Performing Arts

   nejoblíbenější královské sídlo

Hrad Windsor Budova školy

Školní jídelna

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15 termín:  17. 7. – 31. 7. 2018 39 960 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 5 500 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

V ceně 
návštěva  

hradu  
ve Windsoru!
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Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny

Standardní kurz 15

rezidence
1. termín:  1. 7. – 15. 7. 2018

36 390 Kč

hostitelská rodina 31 880 Kč

rezidence
2. termín:  22. 7. – 5. 8. 2018

36 390 Kč

hostitelská rodina 31 880 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 7 990 Kč

+ POVINNÉ cestovní pojištění 342 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A0–C2 11–17 2 60 15

pobyt s delegátem – termíny:  1. 7. – 15. 7., 22. 7. – 5. 8. 2018

Cena nezahrnuje
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	cca	50	EUR/týden
•	 pojištění na storno
•	 vratný depozit 50 EUR

Cena zahrnuje
•	 15 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci/host. rodině, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 1 celodenní výlet týdně
•	 3 půldenní výlety
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v Irsku
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Ubytování
Rezidence (11–15 let)
•  dvoulůžkový nebo vícelůžkový pokoj, plná penze 

(včetně teplého oběda)
•  k dispozici kuchyňka, prádelna, WiFi
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy
•  nutné složit vratný depozit ve výši 50 EUR 

pro případ škody vzniklé na místě ubytování 

Hostitelská rodina (12–17 let)
• dvoulůžkový pokoj
•  plná penze (teplý oběd ve školní jídelně)
•  možnost ubytování s cizincem

Dublin

11–17

Blackrock College – rezidence

Dublin – ATC Language & Travel

počet obyvatel 1 mil. ATC Language & Travel již řadu let nabízí kvalitní 
kurzy nejen dospělým, ale také dětem. Letní poby-
ty pro děti a mládež školy ATC probíhají v areálu 
Blackrock College, v klidné rezidenční části města, 
zhruba 20 minut cesty od centra. Studenti s rezi-
denčním ubytováním bydlí přímo v areálu školy, 
děti ubytované v hostitelských rodinách sem  
dojíždějí.

V Dublinu, hlavním kulturním centru země, se najde 
něco pro každého. Muzea a památky dokumentují pes-
trou minulost Irů a dokáží přitáhnout i pozornost dětí, 
pro které historie obvykle nebývá velkým koníčkem. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních nebo odpoledních hodinách
•  23 moderně vybavených učeben
•  studovna, společenská místnost, jídelna, herní 

místnost
•  sportovní vybavení: tělocvična, krytý bazén, hřiš-

tě pro fotbal, rugby, volejbal, basketbal, tenisové 
kurty, atletická dráha

•  WiFi

Program pro volný čas
•  sportovní aktivity (např. plavání, fotbal, tenis)
•  večerní aktivity pro studenty v rezidenci každý 

večer, pro studenty v rodinách 2x týdně disko
•  1 celodenní výlet týdně (např. Belfast, Kildare, 

Glendalough)
•  3 půldenní výlety/exkurze v rámci dvoutýdenního 

pobytu (muzeum Dublinia, čokoládovna Butlers aj.) 

Dublin Castle

Naše doporučení

   atraktivní areál Blackrock College (část 
školy je bývalý hradní komplex)

   možnost ubytování v hostitelské rodině 
s cizincem

   možnost volby ubytování v hostitelské 
rodině nebo rezidenci

Ze začátku jsem měla obrovský strach, ale 
zpětně děkuji sama sobě, že jsem to nakonec 
překonala. Dodneška na to vzpomínám, mám 
spoustu nových kamarádů i z jiných zemí 
a jsem za to moc ráda. Celé dva týdny mi 
uběhly jako voda, a než se stačíte vzpama-
tovat, hned letíte domů. Nejlepší ze všeho 
byla diskotéka a společný výlet do pivovaru 
Guinness. Opravdu nejlepší dva týdny!
  
Příští rok letím znovu!  
Děkuji Student Agency,  
byl to obrovský zážitek!

Emma

Ohlas z pobytu
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Los Angeles – Embassy Summer

počet obyvatel 4 mil.

Los Angeles je po New Yorku druhé největší město 
USA a právem patří k nejoblíbenějším místům 
v Americe. Univerzita Los Angeles California State 
University, Northridge hostí již tradičně ve svém 
areálu v letních měsících jazykové kurzy pro děti 
a mládež organizace Embassy. Moderní univerzitní 
kampus leží cca 45 minut od centra města a studen-
ti odtud mohou lehce cestovat z/na letiště i za všemi 
atrakcemi, které Los Angeles nabízí, ať už se jedná 
o Hollywood, filmová studia legendárních společností 
nebo slavné pláže.

Mezinárodní organizace Embassy je jednou z nej-
větších světových vzdělávacích institucí, které se 
zabývají výukou anglického jazyka. Při přípravě 
kurzů staví na svých dlouholetých zkušenostech. 

Výuka pro děti a mládež je přizpůsobena věku 
účastníků a jejich schopnostem. Účelem kurzů je 
zbavit mladé studenty strachu z komunikace v cizí 
řeči a motivovat je k dalším pokrokům. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních i odpoledních hodinách
•  společenská místnost, knihovna
•  WiFi v celém areálu, hrací místnost, prádelna
•  divadla, restaurace, obchody a muzea v blízkém okolí
•  plavecký bazén, tenisové kurty, basketbalová 

a volejbalová hřiště

Program pro volný čas
•  organizován denně včetně víkendu
•  zaměřen především na poznání Los Angeles a okolí
•  minimálně 2 výlety týdně v ceně (např. Hollywood, 

Venice Beach, Santa Monica, Grammy Museum, 
muzea, LA City Tour)

•  večerní aktivity (např. karaoke, plážový volejbal, 
disko, bowling, film night, plavání, basketbal, 
talent show, fotbal)

•  možnost připlatit si fakultativní výlety 
(např. Disneyland, Universal Studios) 

Ubytování
Rezidence
•  dvoulůžkové pokoje (jednu koupelnu sdílí vždy 

dva pokoje)
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy
•  nutné složit vratný depozit ve výši 100 USD  

pro případ škody vzniklé na místě ubytování  
– vrací se v den odjezdu ze školy

Los Angeles – Santa Monica

Naše doporučení

   město andělů a nablýskaného luxusu, 
Mekka filmových hvězd, symbol „ame-
rického snu“

   slavné pláže, filmová studia

   osvědčené zázemí kampusu Northridge 
– California State University

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v USA
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatek americké ambasádě za vízum ESTA
•	 poplatky za volitelné aktivity a výlety až 250	USD/ 

týden
•	 kapesné
•	 vratný depozit 100 USD na ubytování
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 3 týdny

Standardní kurz 20 termín:  1. 7. – 22. 7. 2018 76 650 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 26 990 Kč

POVINNÉ cestovní pojištění 53–105 Kč/den

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A0–C1 12–18 3 45 15

pobyt s delegátem – termín:  1. 7. – 22. 7. 2018 

Areál školy

12–18

Universal Studios

V ceně  
dva celodenní 
výlety týdně!
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New York – ZUMA Education

počet obyvatel 8,5 mil.

New York je symbolem USA. Město proslulé módou, 
uměním a obchodem přitahuje ročně miliony 
návštěvníků toužících projít se po Broadwayi, vidět 
světla Times Square, projet se lodí kolem sochy 
Svobody a zažít atmosféru města tak často zachy-
covaného filmovými kamerami. Jistě nejpopulárněj-
ší městskou částí je Manhattan. Na tomto 22 km 
dlouhém a přes 3 km širokém ostrově se nachází 
téměř všechno, co byste v New Yorku neměli při 

jeho návštěvě propásnout. Výhled z Empire State 
Building, Brooklynský most či procházka Central 
Parkem je skutečně jedinečný zážitek.

ZUMA Education pořádá letní jazykové kurzy v are-
álu Fordham University. Klidná rezidenční část, 
ve které se univerzitní kampus nachází, je pouhých 
několik zastávek metra od centra Manhattanu 
(cca 30 minut). Jedinečná poloha školy tak nabí-
zí jednoduchý a rychlý přístup k většině známých 
památek.

Výuka a vybavení školy
•  dopolední výuka
•  občerstvení (kavárna Starbucks)
•  sportovní vybavení – sportovní hala, hřiště pro 

fotbal, basketbal atd.
•  bankomat v areálu školy
•  v blízkém okolí divadla, restaurace, obchody, muzea 

Program pro volný čas
•  zaměřen hlavně na poznání New Yorku a okolí, 

studenti obdrží New York City Pass a Metro Card 
a mohou tak navštívit známé památky jako Times 
Square, Soho, Wall Street, 5th Avenue nebo 
Ground Zero

•  odpolední výlety do centra New Yorku a 1 celo-
denní výlet týdně – např. výlet po řece Hudson 
a okružní plavba s návštěvou Liberty Island, na 
kterém stojí socha Svobody, a Ellis Island, Empire 

Naše doporučení

   studium v jednom z nejnavštěvovaněj-
ších a nejzajímavějších měst světa

   exkurze na ikonická místa: Empire 
State Building, socha Svobody, Times 
Square, Brooklyn Bridge, Central Park aj.

   kvalitní zázemí kampusu Rose Hill – 
Fordham University

   vstupenka na baseballový zápas  
New York Yankees

New York – pohled na Central park

Cena zahrnuje
•	 15 hodin výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 odpolední výlety a 1 celodenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v USA
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatek americké ambasádě za vízum ESTA
•	 poplatky za fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 3 týdny

Standardní kurz 15 termín:  8. 7 – 30. 7. 2018 82 310 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 26 990 Kč

POVINNÉ cestovní pojištění 53–105 Kč/den

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A0–C2 11–19 3 60 15

pobyt s delegátem – termín:  8. 7. – 30. 7. 2018

11–18

State Building, prohlídka válečné lodi Intrepid, 
MOMA – Muzeum moderního umění, Metropolitní 
muzeum, Broadway, Times Square, večeře v Hard 
Rock Cafe a mnoho dalšího

•  večerní aktivity (sport, film, disko, karaoke aj.)
•  možnost připlatit si na místě fakultativní výlety 

(Niagara Falls, Washington, Boston, Woodbury 
Outlets)

Ubytování
Rezidence
•  dvoulůžkové pokoje, sdílená koupelna
•  plná penze
•  k dispozici společenská místnost a kuchyňka, 

prádelna, WiFi
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy

Time Square

Fordham University
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Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi (o víkendech 

polopenzi)
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 4	půldenní	výlety	týdně	a	dva	celodenní	výlety	 

v rámci třítýdenního pobytu
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v USA
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma  

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatek americké ambasádě za vízum ESTA
•	 poplatky za fakultativní aktivity
•	 kapesné
•	 vratný depozit 100 USD
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 3 týdny

Standardní kurz 20 termín:  15. 7. – 5. 8. 2018 80 770 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 27 990 Kč

POVINNÉ cestovní pojištění 53–105 Kč/den

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A0–C2 13–18 3 50 15

pobyt s delegátem – termín:  15. 7. – 5. 8. 2018

Ubytování
Rezidence
•  dvoulůžkový pokoj se sdílenou koupelnou
•  plná penze od pondělí do pátku, o víkendu polopenze
•  nutné složit vratný depozit 100 USD pro případné 

škody vzniklé na místě ubytování
•  prádelna, WiFi, bezbariérový přístup

13–18

Výlet do NASA

Areál školy

Miami – The Language Academy

počet obyvatel 450 000

The Language Acedemy (TLA) je členem mnoha 
mezinárodních organizací. V posledních letech byla 
několikrát v mezinárodním žebříčku jazykových škol 
nominována na nejlepší školu Severní Ameriky. 

Jazykové kurzy angličtiny pro děti a mládež v Miami 
pořádá škola každým rokem ve spolupráci s pres-
tižní soukromou katolickou univerzitou St. Thomas 

University. Areál kampusu, který leží v klidné rezi-
denční části Miami, se může pochlubit vynikajícím 
studijním a sportovním vybavením. Pobyt v Miami 
je tedy ideální kombinací kvalitního studia, aktivitami 
nabitého času a relaxace na prosluněných plážích.

Výuka a vybavení školy
•  výuka v dopoledních hodinách
•  dvacetihektarový areál univerzity s jezerem, par-

kem, zahradami, borovicovým lesem a tropickými 
rostlinami

•  jídelna, počítačová místnost, WiFi v celém areálu
•  plavecký bazén, tenisové kurty, fotbalové a volej-

balové hřiště, samoobslužná prádelna

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle (v neděli 

možnost volitelné exkurze)
•  aktivity (např. návštěva pláží, muzeí, shopping cen-

tra, zábavního parku, volejbal, fotbal, barbecue)
•  4 půldenní výlety týdně a dva celodenní výle-

ty v rámci pobytu v ceně (NASA, rezervace 
Everglades aj.)

•  každý týden min. jeden výlet na pláž
•  možnost připlatit si fakultativní výlety (např. Key 

West, Universal Studios, Orlando, noční Miami)

Miami

Naše doporučení

   písečné pláže, průzračné moře a krás-
né počasí

   spojení kvalitní výuky angličtiny a zají-
mavých výletů (NASA, filmové studio, 
přírodní rezervace, zábavní park apod.)

   výborně vybavený areál prestižní  
St. Thomas University
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Toronto – Canadian International Student Services 

počet obyvatel 2,7 mil.

Canadian International Student Services (CISS) 
zajišťuje jazykové pobyty pro děti, mládež a dospělé 
již přes 30 let. Díky svým zkušenostem a dlouholeté 
tradici si škola vybudovala pozici jedné z nejlepších 
institucí v oblasti jazykového vzdělávání v Kanadě. 

Toronto je největší a nejlidnatější město Kanady. 
Přestože symbolem města je soustava mrakodra-
pů s CN Tower, je zde překvapivě spousta zeleně. 
Právě ta propůjčila tomuto kosmopolitnímu městu 
označení „město v parku“. Jeho strategická polo-
ha na břehu jezera Ontario přímo vybízí k návštěvě 
některé z pláží a překrásných Niagarských vodopá-
dů na hranicích se Spojenými státy. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka probíhá v dopoledních hodinách
•  1x týdně speciální jazykový workshop zaměřený 

na komunikaci v běžných situacích v životě
•  škola se nachází v areálu kampusu St. Michael’s 

University of Toronto v centru města
•  prostorné třídy, WiFi
•  atletické centrum nedaleko (2 plavecké bazény,  

2 tělocvičny, studio pro aerobik, posilovna, vnitřní 
a venkovní běžecké dráhy a squashové kurty)

Program pro volný čas
•  organizován denně včetně víkendu 
•  1 celodenní výlet týdně v ceně (např. Niagarské 

vodopády, zábavní park Canada’s Wonderland, 
pláž Wasaga)

•  3 půldenní výlety týdně – např. Art Gallery of 
Ontario, CN Tower, baseballový zápas Blue Jays, 
High Park, prohlídka přístavu, pláž Woodbine aj.)

•  sportovní aktivity (plavání, míčové a raketové hry, 
jóga nebo zumba)

•  večerní aktivity (disko, karaoke, promítání filmů, 
sportovní soutěže a hry)

•  možnost připlatit si fakultativní výlety/aktivity 
např. kino, paintball, návštěva akvária a další

Naše doporučení

  možnost zúčastnit se programu 
       Globální vedení 

   výlet k Niagarským vodopádům

   pestrý program aktivit

   jedno z nejbezpečnějších měst Severní 
Ameriky

Ubytování
•  v rezidenci St. Michael’s přímo v centru města
•  dvoulůžkové pokoje se společným sociálním 

zařízením
•  plná penze od pondělí do soboty, v neděli polo-

penze (pozdní snídaně–oběd a večeře)
•  možnost vycházek mimo kampus (ve skupině)

Cena zahrnuje
•	 20 hodin výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi (polopenzi v neděli)
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 1 celodenní a 3 půldenní výlety týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 dopravu letecky
•	 transfer z/na letiště v Kanadě
•	 povinné cestovní pojištění
•	 doprovod naší agentury
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček
•	 transfer na/z letiště v ČR/SR zdarma 

(při nedostatečné poptávce si STUDENT AGENCY 
vyhrazuje právo transfer nezorganizovat)

Cena nezahrnuje
•	 poplatky za fakultativní aktivity
•	 poplatek kanadské ambasádě za vízum ETA
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

Pobyt s delegátem – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 3 týdny

Standardní kurz 20 termín:  29. 7. – 19. 8. 2018 71 500 Kč

+ zpáteční letenka (včetně letištních poplatků) 24 990 Kč

POVINNÉ cestovní pojištění 49–77 Kč/den

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A2–C1 13–17 3 60 15

pobyt s delegátem – termín:  29. 7. – 19. 8. 2018

13–17

St Michael’s – budova školy

Výlet na pláž WoodbineNiagarské vodopády

Toronto

Rád bych poděkoval škole St. Michael´s 
(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

Ohlas z pobytu

studium  

i ubytování

v centru
Toronta!
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Londýn, Ealing 
 – Sprachcaffe Languages Plus

počet obyvatel 10 mil.

Organizace Sprachcaffe má s poskytováním služeb  
v oblasti jazykového vzdělávání více než 25 let zku-
šeností. Londýnská škola pro mládež leží v klidné 
a bezpečné rezidenční čtvrti cca 25 minut metrem 
západně od centra města. Londýn je kosmopolitní 
metropole plná známých historických památek, jež 
ročně přilákají neuvěřitelné množství návštěvníků. 

Výuka a vybavení školy
•  výuka může být v dopoledních i odpoledních  

hodinách
•  10 tříd vybavených audiovizuální technikou
•  knihovna, studovna, kuchyňka
•  počítačový koutek s přístupem na internet, WiFi

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle 
•  1 celodenní výlet (např. Brighton, Cambridge, Oxford)
•  cca 4 půldenní výlety do centra Londýna týdně (např. 

Hyde Park, National Gallery, London Dungeons, 
Westminster Abbey, Big Ben) a cca 4 večerní aktivity 
týdně (nakupování, pizza party, sportovní večer aj.)

Ubytování
Hostitelská rodina
•  dvoulůžkový pokoj
•  plná penze (oběd formou studeného balíčku)
•  dojezdová vzdálenost do/ze školy obvykle 

kolem 35 minut
•  pečlivě vybrané hostitelské rodiny

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v hostitelských rodinách, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 balíček aktivit
•	 závěrečný certifikát
•	 transfer z/na letiště v Anglii
•	 povinné cestovní pojištění
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
• dopravu letecky
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD,	cca	45	GBP	na	týden
•	 pojištění na storno

Budova školy

Naše doporučení

   studium angličtiny přímo v centru 
Londýna 

   aktivity pro volný čas zaměřené na 
poznávání Londýna

   možnost studia mimo letní sezonu

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C1 14 –17 1+ 45 15

individuální pobyty – termíny: 7. 1. – 3. 3., 18. 3. – 7. 4., 20. 5. – 2. 6., 10. 6. – 8. 9., 30. 9. – 3. 10. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 20 34 080 Kč 50 460 Kč 66 850 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) ZDARMA

14–17

Připlatit si můžete
•	 Intenzivní balíček aktivit/týden 2	610	Kč
•	 Intenzivní kurz 30/týden 2	030	Kč

počet obyvatel 1 mil.

Emerald Cultural Institut je velmi kvalitní škola 
s dlouholetou tradicí. Jedním z jejích hlavních 
záměrů je zprostředkovat studentům zkušenost 
s cizím jazykem nejen v rámci školy, ale také mimo 
ni. Umožňuje jim proto nejrůznější setkání s kultu-
rou, tradicemi a životním stylem Irů. Emerald má 
v Dublinu hned několik studijních center. Mladí 
studenti  studují nejčastěji v St. Raphaela's School 
(s ubytováním v hostitelské rodině) a Marino 
Institute (s ubytováním v rezidenci).

Výuka a vybavení školy
•  výuka probíhá v dopoledních hodinách
•  St. Raphaela's: sportovní hala, tenisové kurty, 

venkovní hřiště, přednášková hala/kino, bufet aj.
•  Marino Institute: víceúčelová sportovní hala, při-

lehlé sportoviště, restaurace, kavárna, WiFi,  
15 minut MHD od centra města

•  další centra: Trinity College (program Young 
Adult), Alexandra College (Integrační kurz angličti-
ny), Sandford Park, Griffith College, Notre Dame

Program pro volný čas
•  pestrá nabídka sportovních i kulturních aktivit
•  každý víkend (obvykle v sobotu) škola pro studen-

ty pořádá celodenní výlet 

Ubytování
Rezidence
•  Marino Institute: jednolůžkové pokoje s vlastním 

sociálním zařízením, plná penze
•  nutné složit vratný depozit 50 EUR pro případ 

škody vzniklé na místě ubytování
Hostitelská rodina
•  dvoulůžkový pokoj, plná penze
•  možnost připlatit si teplé obědy ve škole
•  karta na MHD v ceně pobytu

Dublin – Emerald Cultural Institute

Naše doporučení

   program STEM s výukou odborných 
předmětů v angličtině! 

   minimum studentů z České 
a Slovenské republiky

   možnost připlatit si program fotbal, 
jízda na koni, golf nebo rugby 
s profesionálními trenéry

  možnost intenzivního kurzu 21 h týdně!

Cena zahrnuje
•	 15 hodin výuky týdně
•	 ubytování v rezidenci/hostitelské rodině, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas 
•	 1 celodenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Irsku
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky
•	 cestovní pojištění
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

Pro cenu ostatních programů nás prosím kontaktujte.

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

(minut)
velikost třídy

Standardní (multiaktivity) kurz 15 A0–C2 11–17 2+ 60 12–15

Intenzivní kurz 21 B1–C2 14–17 2–4 60 12–15

Young Adult kurz 20 A0–C2 16–18 2–4 60 12–15

STEM program 20 B2–C2 13–17 2 60 12–15

individuální pobyty – termíny:  18. 6. – 17. 8. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 15 (hostitelská rodina) 41 390 Kč 61 010 Kč 79 430 Kč

Standardní kurz 15 (rezidence) 53 130 Kč 78 630 Kč 103 060 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 4 010 Kč

11–18
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počet obyvatel 80 000

Jazyková škola English in Chester je známá svým 
profesionálním přístupem, přátelskou atmosférou  
a výborným mezinárodním složením studentů. 
Ti zde mohou očekávat kvalitní výuku, pestrý výběr 
aktivit pro volný čas a ubytování u pečlivě vybraných 
hostitelských rodin.

Chester je jedním z architektonicky nejlépe zachova-
lých měst v Anglii. Ročně přiláká více než milion turis-

tů. Středověké hrázděné a viktoriánské domy zastu-
pující tradici skvěle doplňují moderní kulturní prvky. 
V Chesteru najdete také největší anglickou zoo. 

Výuka a vybavení školy
•  garance výuky v dopoledních hodinách
•  moderně vybavený areál University of Chester
•  počítačová učebna, WiFi, společenská místnost, 

přednášková hala 
•  vnitřní i venkovní hřiště pro míčové hry
•  kavárna, kantýna, zahrada 

Program pro volný čas
•  organizován denně kromě neděle
•  2 odpoledne v týdnu práce na školním projektu
•  2 půldenní aktivity a 1 půldenní výlet týdně
•  každou sobotu celodenní výlet – možnost navští-

vit Liverpool, stadion Manchester United aj.

Ubytování
Hostitelská rodina 
•  jednolůžkové až čtyřlůžkové pokoje
•  plná penze – oběd formou studeného balíčku
•  dojezdová vzdálenost do/ze školy 10–40 minut

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní aktivity
•	 1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky
•	 cestovní pojištění
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	(cca	20	GBP/týden)
•	 pojištění na storno

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C1 13–16 2–4 45 14

individuální pobyty – termíny: 25. 6. – 10. 8. 2018

Studenti před školou

Chester 
– English in Chester

13–16

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 20 29 380 Kč 44 070 Kč 58 750 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 4 350 Kč

Naše doporučení

   malá škola s individuálním přístupem 

   překrásné historické město s tradiční 
anglickou architekturou i atmosférou

   velmi nízký počet českých a sloven-
ských studentů

počet obyvatel 126 000

Globe English Centre je malá rodinná škola s osob-
ním přístupem, která nabízí jazykové kurzy studen-
tům z celého světa již přes 30 let. Škola leží pouhých 
10 minut od centra města. Exeter je jedno z nej-
bezpečnějších britských měst. Každého návštěvníka 
osloví svou krásnou architekturou a přátelskou, uvol-
něnou atmosférou. V okolí se nachází mnoho pamá-
tek a přírodních krás vybízejících k výletům.

Výuka a vybavení školy
•  program pro děti rozdělen na Explorers (7–10 let) 

a Discovery (11–14 a 15–18 let).
•  Explorers program: méně studentů ve třídě, zvýšená 

supervize, každý den transfer z/na místo ubytování
•  studovna, knihovna, společenská místnost, kuchyň-

ka, stolní tenis, hřiště pro volejbal, badminton 
a basketbal, promítací místnost, školní zahrada

Program pro volný čas
•  široká nabídka sportovních i kulturních aktivit 

(golf, jízda na kole, vodní sporty, lezení na stěně, 
výtvarná dílna, výlety po okolí, koncerty, kino, lekce 
vaření aj.)

•  program přizpůsobený jednotlivým věkovým kate-
goriím dětí

Ubytování
Hostitelská rodina
• dvoulůžkové pokoje, plná penze
• možnost připlatit si rodinu vyššího standardu
• garance ubytování s cizincem

7–19Exeter – Globe English Centre

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (Discovery) A0–C1 11–18 1+ 45 14

Standardní kurz 20 (Explorers)* A0–B1 7–10 1+ 45 10

individuální pobyty – termíny: 7. 1. – 23. 12. 2018

*děti musí být do Exeteru doprovázeny rodičem či starším sourozencem!

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Discovery kurz 20 30 740 Kč 44 520 Kč 58 150 Kč

Explorers kurz 20 34 800 Kč 50 320 Kč 65 540 Kč

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční)    5 220 Kč

Naše doporučení

   možnost studia po celý rok!

   poměr studentů a personálu školy 3:1

  mládežnický program rozdělený do tří      
      různých věkových kategorií

Cena zahrnuje
•	20	hodin	výuky	týdně
•	ubytování	v	hostitelské	rodině,	plnou	penzi
•	studijní	materiály
•	program	pro	volný	čas	
•	program	aktivit	a	výletů
•	závěrečný	certifikát
•	povinný	transfer	z/na	letiště	
•	nonstop	helplinku
•	informační	balíček

Cena nezahrnuje
•	dopravu	letecky
•	cestovní	pojištění
•	poplatky	za	fakultativní	výlety
•	náklady	na	MHD	cca	10–15	GBP	na	týden
•	kapesné
•	pojištění	na	storno

Zahrada centra pro děti a mládež
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Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky
•	 cestovní pojištění
•	 poplatky za fakultativní výlety (80–130 GBP)
•	 kapesné
•	 vratný depozit 100 GBP
•	 pojištění na storno

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní aktivity a exkurze
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Připlatit si můžete
•	 sportovní programy (fotbal, golf, tenis), jízdu 

na koni, program hudba 190–250	GBP/týden

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

(minut)
velikost třídy

Intenzivní kurz 32
Newbury A0–C2 6–18 2–4 45 10

Hatfield A0–C2 10–18 2–4 45 10

individuální pobyty – termíny:  Newbury – 8. 7. – 4. 8. 2018; Hatfield – 8. 7. – 4. 8. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Intenzivní kurz 32 
Newbury 2 188 GBP 3 282 GBP 4 376 GBP

Hatfield 2 188 GBP 3 282 GBP 4 376 GBP

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční)     180 GBP

6–18

– Harry Potter filmová studia, muzikál nebo 
zábavní park

Ubytování
Rezidence
• jedno až čtyřlůžkové pokoje
•  plná penze zajišťuje pestrou a vyváženou stravu  

s možností výběru z několika hlavních jídel
•  nutné složit vratný depozit ve výši 100 GBP pro 

případ škody vzniklé na místě ubytování

Nejmladší studenti

Downe House

Newbury, Hatfield – LINES

Newbury – 39 000 obyvatel
Hatfield – 39 000 obyvatel

Heslem prestižní vzdělávací instituce LINES je 
„Learn & smile in the same language!“ Pokud hle-
dáte opravdu intenzivní přístup ke studiu anglické-
ho jazyka, je LINES správnou volbou. 

Studenti společně pracují na projektech (na výběr 
je hned několik oblastí zájmu) a učí se samostat-
né práci. Týdenní program je nabitý aktivitami.  
Přesto však studium zůstává především zábavou. 

Downe House, Newbury (6–18 let)
•  areál elitní internátní školy (studovala zde např. 

žena prince Williama) se nachází cca 8 km severně 
od Newbury, cca 1,5 hodiny západně od Londýna

•  krytý bazén, 13 tenisových kurtů, tělocvična, 
fitness, 3 kurty na squash

•  sál pro divadlo a kulturní aktivity, ošetřovna, WiFi

Queenswood, Hatfield (10–18 let)
•  krásný a rozlehlý areál elitní školy Queenswood 

(dlouhodobě řazené do přední desítky nejlep-
ších britských internátních škol) se nachází 
cca 8 km na sever od blízkého městečka Hatfield 
a cca 1 hodinu severně od Londýna

•  krytý vyhřívaný bazén, 24 tenisových kurtů, spor-
tovní hala a rozlehlá venkovní hřiště

•  společenská místnost, nové divadlo,  
ošetřovna, WiFi 

Program pro volný čas
•  program navržený tak, aby studenti neměli žádný 

prostor se nudit
•  v ceně 2 exkurze týdně
•  za příplatek volitelné programy pro sportovní nad-

šence: fotbal, tenis, golf, jízda na koni
•  možnost výběru fakultativního výletu za příplatek  

Naše doporučení

   vysoká intenzita výuky (32 lekcí týdně), 
jejíž součastí je práce na projektech

   výuka probíhá v malých skupinách  
max. 10 studentů

   velmi příznivý poměr studentů a perso-
nálu školy – 4:1

Lekce golfu
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Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky
•	 cestovní pojištění
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 pojištění na storno
•	 jízda na koni/poníkovi a golf jsou za příplatek 

150/50	GBP	(na týden) 

Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování v rezidenci, plnou penzi
•	 studijní materiály
•	 odpolední a večerní aktivity a exkurze
•	 závěrečný certifikát
•	 povinný transfer z/na letiště v Anglii
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

9–17

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 A2–C1 9–17 1–6 45 14

individuální pobyty – termíny: Oundle – 1. 7. – 11. 8. 2018; Petworth – 8. 7. – 18. 8. 2018; 
Iwerne Minster – 8. 7. – 11. 8. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Standardní kurz 15 + sport 2 380 GBP 3 570 GBP 4 760 GBP

+ POVINNÝ transfer z/na letiště (zpáteční) 150 GBP

pro fotbal a rugby, krytý bazén, taneční studio, 
divadlo aj.

•  děti si mohou vybrat z těchto programů: tenis,  
fotbal, tanec, hudba, jízda na koni

 
Program pro volný čas
•  organizován po celý týden včetně víkendu
•  celkové složení programu záleží na typu aktivi-

ty, kterou si ke studiu angličtiny vyberete (sport/
hudba/tanec) 

Ubytování
Rezidence
•  vícelůžkové pokoje s plnou penzí
•  24hodinový dozor zaměstnanců školy

Hudební program

Clayesmore – budova školy

Oundle, Petworth, Iwerne Minster – Exsportise

Oundle – 6 000 obyvatel
Petworth – 3 000 obyvatel
Iwerne Minster – 1 000 obyvatel

Organizace Exsportise pořádá jazykové pobyty 
pro děti a mládež od roku 1988. Specializuje se 
na výuku angličtiny v kombinaci se sportem nebo 
hudebními či tanečními lekcemi. 

Výuka i všechny programy probíhají pod vedením 
specializovaných akreditovaných učitelů a trenérů, 
kteří mají bohatou praxi ve svém oboru a mají zkuše-
nosti s prací s dětmi, které nemluví plynně anglicky.  

Oundle School, Oundle (11–17 let)
•  rozlehlý areál elitní školy se nachází na okraji 

městečka Oundle, cca 1 hodinu jízdy severozá-
padně od Cambridge a cca 1,5 hodiny severně 
od Londýna 

•  dvě sportovní haly, tenisové kurty (travnaté 
i s pevným povrchem), krytý bazén, taneční stu-
dio, jezdecký klub v nedalekých stájích

•  možné programy: tenis, fotbal, pozemní hokej, 
basketbal, jízda na koni a tanec 

Seaford College, Petworth (10–16 let)
•  Seaford je elitní rezidenční škola ležící cca hodinu  

jízdy severozápadně od Brightonu a cca 2 hodiny 
jízdy jihovýchodně od Londýna

•  venkovní kurty, hřiště pro hokej a fotbal, venkovní 
bazén, 9jamkové golfové hřiště, sportovní hala, 
divadlo aj.

•  možné programy: tenis, golf, fotbal, hokej, tanec, 
hudba

Clayesmore College, Iwerne Minster
(9–14 let)
•  elitní rezidenční škola Clayesmore leží v krásné kra-

jině nedaleko přímořského města Bournemouth 
(cca hodinu jízdy na sever); od Londýna je vzdálená 
cca 2,5 h jízdy na jihozápad

•  tenisové kurty, sportovní hala, venkovní hřiště 

Naše doporučení

   jedinečná kombinace studia angličtiny 
a sportovních aktivit pod vedením  
profesionálů

   areály elitních britských  
internátních škol

   pobyty už od jednoho týdne

Fotbalová škola
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Tento program je vhodný pro rodiče a jejich děti, kteří 
mají zájem zdokonalit si úroveň anglického jazyka, 
a navíc chtějí spolu trávit co nejvíce času. Nabízíme 
pro vás ideální řešení – kurzy pro rodiče s dětmi. 

Komu jsou určeny
Jak již samotný název napovídá, jedná se o kurzy 
určené více rodinným příslušníkům, kteří cestují 
za studiem jazyka společně. Je možné vybírat buď 
kurz, kde mají výuku zajištěnu rodiče i děti, existuje 
ale také možnost jet s dětmi pouze jako doprovod.  
V tomto případě mají rodiče se svými dětmi zajiš-
těno pouze společné ubytování, a zatímco děti 
navštěvují jazykový kurz, rodiče si užívají dovolenou, 
nebo se věnují práci.  

Základní informace o kurzech
Kurzy pro rodiče a jejich děti bývají často koncipo-
vány jako dva samostatné programy. Rodiče navště-
vují jinou budovu školy než děti a také program pro 

Kurzy pro rodiče s dětmi

Naše doporučení

   atraktivní lokality v Evropě i zámoří 

   spojení rodinné dovolené či pracovní 
cesty se studiem jazyka

volný čas obvykle odděleně. Co se týče samotné 
výuky, rodiče mohou volit mezi různými typy kurzů 
– s obecným zaměřením, se zaměřením na konver-
zaci, na obchodní jazyk apod. Dětské kurzy bývají 
zaměřeny pouze na obecnou stránku jazyka, ale 
děti mohou volit mezi různými sportovními či kultur-
ními aktivitami. 

Termín a délka pobytu
Termíny kurzů pro rodiče s dětmi jsou často limito-
vány termíny jazykových programů pro děti a mlá-
dež, které většina jazykových škol pořádá pouze 
v období letních prázdnin. Výjimečně lze na tyto 
pobyty odcestovat také o jarních prázdninách, oby-
čejně v období Velikonoc nebo v době vánočních 
prázdnin. Většina pobytů je nabízena v délce od 
dvou týdnů, maximální délka opět závisí na délce 
fungování dětských jazykových center. 

Ubytování
Ve většině případů lze ubytování zajistit pro všechny 
členy rodiny společně. Na výběr bývá mezi ubytová-
ním v hostitelských rodinách, apartmánech, případ-
ně studentských rezidencích či hotelech. Strava bývá 
v hostitelských rodinách zajištěna formou polopenze 
či plné penze, v hotelech formou snídaně a apartmá-
ny či rezidence jsou zajišťovány bez stravy, ovšem 
s možností si vařit – v apartmánech i rezidencích 
bývá běžně k dispozici vybavená kuchyně.

počet obyvatel 570 000

Emerald Cultural Institut je škola velmi kvalitní, 
s dlouholetou tradicí. Oblibu u studentů si získala 
zejména svou schopností přizpůsobovat se novým 
trendům ve výuce jazyka. 

V Dublinu má hned několik studijních center jak pro 
dospělé, tak pro děti. Naši mladí studenti nejčastěji 
studují v St. Raphaela's School (s ubytováním v hosti-
telské rodině) a Marino Institute (s ubytováním v rezi-
denci). Dospělí, doprovázející děti, pak nejčastěji stu-
dují v Palmerston Parku nebo v Marino Institute.

Výuka a vybavení školy
•  výuka probíhá převážně v dopoledních hodinách
• dospělým studentům jsou k dispozici tři studijní 

centra: Palmerston Park, Milltown Park  
a Marino Institute

•  mladým studentům je v Dublinu k dispozici sedm 
studijních center: St. Raphaela´s School, Marino 
Institute, Sandford Park, Trinity College, Griffith 
College, Alexandra College a Notre Dame

Program pro volný čas
•  program je pro rodiče a děti organizován odděleně
•  pestrá nabídka sportovních i kulturních aktivit 

a exkurzí (u mládežnických pobytů v ceně, u poby-
tů pro dospělé za příplatek)

Ubytování
Rezidence
•  Marino Institute: jednolůžkové pokoje s vlastním 

sociálním zařízením v obvykle čtyřpokojových 
apartmánech, plná penze

•  nutné složit vratný depozit 50 EUR pro případ 
škody vzniklé v místě ubytování

Hostitelská rodina
•  dvoulůžkový pokoj
•  polopenze u dospělých, děti mají vždy plnou penzi; 

možnost připlatit si teplé obědy ve školní jídelně 

Dublin – Emerald Cultural Institute

Naše doporučení

   velký výběr různých typů programů 
a kurzů jak u dětí, tak u dospělých 

   minimum studentů z České 
a Slovenské republiky

  speciální program Young Adult  
       pro studenty 16 – 18 let

Dublin

11+

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 (děti) A0–C1 11–17 2+ 60 15

Standardní kurz 20 (dospělí) A0–C2 17+ 2+ 60 14

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 15 (děti) od 20 690 Kč/týden

Standardní kurz 20 (dospělí) od 11 590 Kč/týden
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počet obyvatel 8 000

Škola English in Totnes působí na poli jazykového 
vzdělávání již více než 40 let. Škola v Totnes sídlí 
v centru města, přímo na hlavní ulici, v překrásné 
historické budově „Gate House“ s hodinami, jež 
jsou od nepaměti místní ikonou.

Totnes samotné si drží pověst bohémského měs-
tečka s přátelskou uměleckou atmosférou. Kromě 
designových krámků zde naleznete také spous-
tu galerií a příjemných kaváren. Od moře a pláží 
Anglické riviéry městečko dělí pouhých 30 minut 
jízdy. Blízký Národní park Dartmoor svým přírodním 
bohatstvím okouzlí každého návštěvníka.

Výuka a vybavení školy
•  výuka dospělých a dětí probíhá odděleně, v budo-

vách vzdálených od sebe cca 15 minut chůze
•  program pro děti rozdělen do dvou věkových sku-

pin: Play with English (7–10 let) /Dynamic English 
and Adventure (11 –17 let)

•  zahrada, společenská místnost, WiFi, ve škole 
pro dospělé navíc knihovna

Totnes – English in Totnes 7–17

Naše doporučení

   klidná a přátelská atmosféra malého 
bohémského městečka

   teplé obědy ve školní jídelně od pondělí 
do pátku pro studenty mládežnických 
programů

   blízkost přírodních památek a moře 
vybízející k výletům do okolí

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (děti) A1–C1 7–17 1+ 45 8*/15

Standardní kurz 20 (dospělí) A1–C1 18+ 1+ 45 15

Program pro volný čas
•  program pro rodiče a děti je organizován odděle-

ně, u dětí se liší dle věku
•  široká nabídka sportovních i kulturních aktivit (u dětí 

aktivity zahrnuty v ceně, u dospělých za příplatek) 

Ubytování 
Hostitelská rodina
•  jednolůžkové (obvykle dospělí) nebo sdílené  

(obvykle děti) pokoje
•  plná penze u dětí, polopenze u dospělých
•  dospělí i děti bývají obvykle ubytováni každý  

v jiné rodině
Soukromé apartmány (Cottage)
•  vysoký standard ubytování
•  pro dvě i více osob, bez stravy (k dispozici kuchyňka)

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 20 (děti) od 16 390 Kč/týden

Standardní kurz 20 (dospělí) od 11 480 Kč/týden

Exeter – Globe English Centre

počet obyvatel 130 000

Globe English Centre je malá rodinná škola s osob-
ním přístupem, která nabízí jazykové kurzy studen-
tům z celého světa již přes 30 let. Škola leží pouhých 
10 minut od centra města. Maximální počet dospě-
lých studentů v celé škole je 80, dětí pak 230. 

Exeter je jedno z nejbezpečnějších britských měst. 
Každého návštěvníka osloví svojí krásnou architek-
turou a přátelskou, uvolněnou atmosférou. V okolí 
se nachází mnoho památek a přírodních krás vybí-
zejících k výletům.

Naše doporučení

   kurzy pro dospělé v miniskupinách 
maximálně šesti studentů

   poměr studentů a personálu školy 3:1

   možnost celoročního studia pro děti 
i dospělé

7+

Výuka a vybavení školy
•  program pro děti rozdělen na Explorers (7 – 10 let) 

a Discovery (11 – 14 a 15 –18 let)
•  pestrá nabídka kurzů pro dospělé (obecná anglič-

tina, angličtina pro učitele, obchodní angličtina, 
příprava na mezinárodní zkoušku, aj.)

•  studovna, knihovna, společenská místnost, 
kuchyňka, stolní tenis, hřiště na volejbal, badmin-
ton a basketbal, promítací místnost

Program pro volný čas
•  program pro rodiče a děti je organizován odděleně
•  široká nabídka sportovních i kulturních aktivit (u dětí 

aktivity zahrnuty v ceně, u dospělých za příplatek)  

Ubytování 
Hostitelská rodina
•  jednolůžkový pokoj pro dopělé, u dětí dvoulůžko-

vé pokoje, plná penze
•  možnost připlatit si rodinu vyššího standardu
Soukromé apartmány
•  pro jednu až pět osob, bez stravy (k dispozici kuchyňka)
•  alespoň jedna osoba musí být starší 25 let

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (děti) A0–C1 7–18 1+ 45 10*/14

Standardní kurz 20 (dospělí) A1–C1 17+ 1+ 45 6
*Explorers program

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 20 (děti) od 15 810 Kč/týden

Standardní kurz 20 (dospělí) od 14 360 Kč/týden

Před týdnem jsme se s dcerou vrátily z jazyko-
vého pobytu v Globe English Centre v Exeteru. 
Zde jsme strávily 3 týdny a byly jsme obě 
nadstandardně spokojené. Povedla se nám hosti-
telská rodina, vyučující byli úžasní, trpěliví 
a neustále nás povzbuzovali k zlepšování našich 
jazykových dovedností. Odpolední program pro 
dceru (9) byl neuvěřitelně pestrý. Velice vám 
děkuji za zkoordinování naší cesty!

Lucie

Ohlas z pobytu

Exeter Totnes

*Play with English Program
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počet obyvatel 180 000 

The Language Academy (TLA) je členem mnoha 
mezinárodních organizací. V posledních letech 
byla několikrát nominována v mezinárodním žeb-
říčku jazykových škol na nejlepší školu Severní 
Ameriky.

Fort Lauderdale je bohaté, bezpečné a exkluzivní 
letovisko ležící cca 40 minut  severně od Miami. 
Je to dynamické finanční centrum a hlavní město 
jachtingu ve Spojených státech. Čtyřicet kilome-
trů písečných pláží a průměrná celoroční teplota 
kolem 25 °C zaručují příjemný pobyt u moře po 
celý rok. Škola pro dospělé i pro děti se nacházejí 
v centru města v docházkové vzdálenosti od Las 
Olas Boulevard s mnoha obchody, kavárnami 
a restauracemi.

Výuka a vybavení školy
•  výuka dospělých a dětí probíhá odděleně,  

v budo vách nedaleko od sebe
•  pestrá nabídka kurzů pro dospělé (obecná ang-

ličtina, intenzivní angličtina, obchodní angličtina, 
privátní lekce aj.)

Fort Lauderdale  
 The Language Academy

10–18

Naše doporučení

   kvalitní výuka v jedné z nejlepších  
jazykových škol v USA

   u dospělých pro motivované klienty 
možnost studovat v miniskupině  
s max. 5 studenty

   ideální lokalita pro spojení dovolené  
na Floridě se studiem angličtiny

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (děti) A1–C2 10–18 2+ 50 15

Standardní kurz 20 (dospělí) A1–C2 16+ 2+ 50 12

Program pro volný čas
•  aktivity pro rodiče a děti nejsou součástí ceny 
•  nabídka aktivit a výletů za příplatek 

Ubytování 
Hotel
•  dvou až čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou
•  snídaně v ceně ubytování, za příplatek možnost 

obědů od pondělí do pátku

Na ověření: ubytování v apartmánech, případně  
hostitelské rodině (omezené množství), kratší 
délka pobytu i jiné speciální požadavky.

Fort Lauderdale

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 20 (děti) od 20 130 Kč/týden

Standardní kurz 20 (dospělí) od 20 130 Kč/týden

Paignton  
 The Devon School of English

počet obyvatel 49 000

The Devon School of English je kvalitní rodinná 
škola, která výtečně spojuje osobní přístup ke klien-
tům a dlouholeté profesionální zkušenosti s výukou 
angličtiny. Umístění školy v menším městě má 
nesporné výhody. Patří k nim především docházková 
vzdálenost z hostitelských rodin do školy, nižší nákla-
dy a přátelská atmosféra britského maloměsta.

Paignton je součástí Anglické riviéry. Vládne zde 
subtropické klima a díky tomu je jedním z mála 
míst v Anglii, kde se daří palmám a jiným exotic-
kým rostlinám po celý rok. Město nemá pouze 
krásné pláže. Jeho okolí nabízí poutavé přírodní 
i kulturní památky (př. Národní park Dartmoor, 
Eden Project, Tintagel aj.), které rozhodně stojí 
za návštěvu.

Výuka a vybavení školy
•  výuka dospělých a dětí probíhá odděleně, v budo-

vách vzdálených od sebe cca 2 minuty chůze 
•  pestrá nabídka kurzů pro dospělé (obecná ang-

ličtina, intenzivní angličtina, zkouškový kurz, 
obchodní angličtina aj.)

Naše doporučení

   rodinná škola s individuálním přístu-
pem ke každému studentovi 

   velmi výhodné ceny v průběhu celého 
roku, s námi navíc u kurzů pro dospělé 
neplatíte registrační poplatek 75 GBP

   studium angličtiny na Anglické riviéře!

13–17

Program pro volný čas
•  program pro rodiče a děti je organizován  

odděleně
•  široká nabídka sportovních i kulturních aktivit 

(u dětí aktivity zahrnuty v ceně, u dospělých  
za příplatek)   

Ubytování 
Hostitelská rodina
•  jednolůžkové (obvykle dospělí) nebo dvoulůžkové 

(obvykle děti) pokoje 
•  plná penze u dětí, polopenze nebo plná penze 

u dospělých 
•  dospělí i děti bývají obvykle ubytováni každý  

v jiné rodině

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 15 (děti) A1–C2 13–17 2+ 60 12

Standardní kurz 15 (dospělí) A1–C2 16+ 1+ 60 12

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 15 (děti) od 17 070 Kč/týden

Standardní kurz 15 (dospělí) od 11 890 Kč/týden

Paignton
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•  pro dospělé některé aktivity součástí balíčku, jiné 
volitelné za příplatek

Ubytování
Hotel Salini Resort****
•  rodinné pokoje (až 4 lůžka) s vlastním sociál-

ním zařízením, trezorem, TV a klimatizací. Pokoje 
s výhledem do zahrady či za příplatek na moře

• hosté mohou využívat hotelový bazén s lehátky 
a slunečníky zdarma

•  pro dospělé je ubytování s polopenzí, u pobytu 
pro děti je zajištěna plná penze

Hotel George****
•  rodinné pokoje s okny do vnitřní dvorany
•  vlastní sociální zařízení na pokoji, TV, klimatizace 

a trezor
•  venkovní a vnitřní bazén, klimatizace, sauna
•  umístění v centru St. Julian's přímo naproti školy 

pro dospělé
•  pro děti zajištěny denní transfery z/do školy  

a z/na aktivity
•  hotel George nabízí pro dospělé ubytování  

se snídaní, dětem polopenzi

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (děti) A0–C2 5–16 1+ 45 15

Standardní kurz 20 (dospělí) A0–C2 18+ 1+ 45 15

Limassol – počet obyvatel 100 000

Díky středomořskému klimatu je Kypr a zdejší jazy-
ková škola English in Cyprus ideální volbou pro ty, 
kdo si přejí spojit dovolenou u moře s výukou jazyka. 

Výuka probíhá v dopoledních hodinách v hlavní 
budově školy English in Cyprus. Ta se nachází v klid-
né rezidenční části města, přibližně dvacet minut 
od pláže i historického centra města Limassol. 
Úroveň výuky spolu s dobrým zázemím a vybavením 
školy jsou těmi nejlepšími podmínkami pro spokoje-
nost studentů. 

Limassol je druhé největší přístavní město na jihu 
ostrova Kypr. Překrásné písčité pláže, slunečné 
počasí, bohatý historický odkaz i snadná dostup-
nost jej řadí mezi oblíbené turistické destinace.

Výuka a vybavení školy
•  speciální programy pro děti 5–16 let
•  stejná budova školy pro děti i dospělé
•  moderně vybavená škola
•  počítačová učebna a studovna
•  WiFi ve škole zdarma   

Program pro volný čas
•  bohatá nabídka volnočasových aktivit je k dispo-

zici ve škole, aktivity nejsou v ceně pobytu

Ubytování 
Rezidence
•  apartmány Blue Crane
•  možnost jedno až čtyřlůžkových pokojů
•  ubytování bez stravy – plně vybavená kuchyňka
•  klimatizace a TV na pokoji, bazén
•  možnost doplatit si snídani, polopenzi
•  zajištěn denní transfer z místa ubytování do školy  

(při rezervaci kurzu i ubytování)

Kypr – Limassol, English in Cyprus 5–16

Naše doporučení

  celoročně příjemné počasí

   čisté moře a vyhlášené pláže

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz (1 rodič + 1 dítě) od 30 710 Kč/týden

počet obyvatel 450 000

Malta je díky slunečnému počasí tím nejvhodnějším
místem pro všechny, kteří si přejí spojit rodinnou 
dovolenou u moře s výukou jazyka.

European School of English je jednou z nejúspěšněj-
ších a nejkvalitnějších škol na ostrově a díky bohaté-
mu programu pro volný čas patří také k nejoblíbeněj-
ším v naší nabídce.

Výuka a vybavení školy
•  program pro děti ve věku 8–17 let
•  rozdílná místa výuky pro děti a dospělé
•  zajištěny denní transfery do/ze školy a také 

do blízkých měst St. Julian's a Bugibba

Program pro volný čas
•  každodenní volnočasové aktivity (mimo neděli – 

volný den) pro děti a mládež (odpolední i večerní)

Malta – European School of English

Hotel Salini ResortHotel George

Naše doporučení

  vysoká kvalita kurzů pro děti i dospělé

   ubytování ve 4* hotelech s dobrým 
zázemím pro rodinnou dovolenou

8–17

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (děti) A0–C2 8–17 1+ 45 15

Standardní kurz 20 (dospělí) A0–C2 18+ 1+ 45 12

Orientační cena 2018 (včetně ubytování)

Standardní kurz 20 (děti) od 18 690 Kč/týden

Standardní kurz 20 (dospělí) od 20 690 Kč/týden
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Cena nezahrnuje
•	 dopravu na místo pobytu
•	 transfer z/na letiště/vlakové nádraží
•	 cestovní pojištění
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 pojištění na storno

Připlatit si můžete
•	 intenzivní	kurz	24	lekcí/týden	(Augsburg)	670	Kč
•	 intenzivní	kurz	24	lekcí/týden	(Wiesbaden)	1	340	Kč
•	 host. rodina: 1/1 pokoj/týden 2	000	Kč
•	 transfer z/na místní vlakové nádraží 1	340	Kč

Výuka
•  kreativní a zábavná forma studia
•  výuka probíhá v dopoledních nebo odpoledních 

hodinách

Ubytování 
Hostitelská rodina 
•  dvoulůžkový pokoj, plná penze
•  jednolůžkový pokoj za příplatek 
Umístění nemusí být přímo ve městě, studenti  
mohou dojíždět příměstskou MHD. Ubytování v ho- 
stitelské rodině je výhodné proto, že máte možnost 
poznat více místní zvyky a prohlubovat své znalos-
ti jazyka. Tento typ ubytování je vhodný pro starší 
studenty. 

Program pro volný čas
•  nabízí 4 kulturní a sportovní aktivity týdně (např. 

plavání, minigolf, bowling, návštěva památek, 
muzeí aj.)

•  výlety do okolí

Rádi vám zajistíme také jazykový pobyt s rezidenč-
ním typem ubytování v Höchstu. 
Pro více informací nás kontaktujte.

Individuální pobyt – orientační cena 2018
(včetně ubytování)

2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

Standardní kurz 20 (Augsburg) 30 710 Kč 46 060 Kč 61 410 Kč 15 350 Kč

Standardní kurz 20 (Wiesbaden, Kolín, Norimberk) 32 040 Kč 48 060 Kč 64 080 Kč 16 020 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 A1–C1 14–17 2+ 45 15

individuální pobyty – termíny:
Augsburg – celoročně; Norimberk – 24. 6. – 28. 7. 2018; Kolín a Wiesbaden – 24. 6. – 4. 8. 2018

14–17

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování v hostitelské rodině, dvoulůžkový pokoj 

s plnou penzí
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas (liší se u jednotlivých škol,  

4	aktivity	týdně)
•	 1 celodenní výlet (dvoutýdenní pobyt)
•	 závěrečný certifikát
•	 MHD kartu
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Berlín
Schmökwitz

Wiesbaden

Kolín nad Rýnem

Norimberk

Augsburg
Mnichov

Wiesbaden – počet obyvatel 270 000
Augsburg – počet obyvatel 280 000
Kolín nad Rýnem – počet obyvatel 1 mil.
Norimberk – počet obyvatel 500 000

DID deutsch-institut má dlouholeté zkušenosti  
v poskytování jazykových pobytů v Německu. Tato 
organizace funguje již více než 45 let a je držitel-
kou pěti titulů v prestižní soutěži STM Star Awards 
v kategorii nejlepší německá škola. 

Augsburg
•  středně velké město nedaleko Mnichova
•  mnoho příležitostí k výletům za krásami Bavorska
•  škola se nachází několik minut chůze od historic-

kého centra
•  pouze v Augsburgu kurzy němčiny pro děti a mlá-

dež po celý rok

Wiesbaden
•  lázeňské město v proslulém rýnském údolí
•  škola se nachází téměř v centru města
•  je jedním z nejkrásnějších měst v Hesensku

Kolín nad Rýnem
•  největší město, v němž DID deutsch-institut  

zajišťuje jazykové kurzy pro děti a mládež
•  vhodné spíše pro starší a zkušenější studenty
•  nenechte si ujít muzeum čokolády nebo katedrá-

lu, která je dominantou tohoto města 

Norimberk
•  blízkost českých hranic představuje výhodu pro 

ty, kdo nechtějí za studiem cestovat daleko
•  škola 5 minut chůze od centra starého města
•  kouzelné uličky plné středověkých roube- 

ných domů  

Augsburg, Wiesbaden, Kolín, Norimberk
DID deutsch-institut

Naše doporučení

   v Augsburgu můžete studovat kurz 
němčiny celoročně

   ubytování v hostitelské rodině

   škola hrou – výuka zaměřená na všechny 
aspekty jazyka

   intenzivní výuka němčiny v Augsburgu 
a Wiesbadenu

Kolín – budova školy Nuremberg
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování a stravu
•	 studijní materiály
•	 denní aktivity pořádané školou
•	 min. 1 celodenní výlet (dvoutýdenní pobyt)
•	 závěrečný certifikát
•	 transfer z/na nádraží/letiště
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje
•	 dopravu na místo pobytu
•	 cestovní pojištění
•	 příplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	(cca	60	EUR/2	týdny)
•	 pojištění na storno

Berlín, Mnichov – GLS Sprachenzentrum

Berlín – počet obyvatel 3,5 mil.
Mnichov – počet obyvatel 1,4 mil.

Jazyková škola GLS Sprachenzentrum se specia-
lizuje na organizaci letních jazykových táborů pro 
děti a mládež ve velmi atraktivních lokalitách okolo 
Berlína a Mnichova již od roku 1983. 

Z pěti center, která škola nabízí v okolí Berlína, 
a čtyř, která najdete v okolí Mnichova, podrobněji 
představujeme čtyři nejoblíbenější: 

Berlin College, Berlín
•  nachází se v jedné z nejživějších a nejpopulárněj-

ších centrálně položených částí Berlína
•  40 učeben, společenská místnost, restaurace, 

kavárna, zahrada, volejbalové a basketbalové hřiště

•  program pro volný čas je přizpůsoben starší  
mládeži a zahrnuje dvě aktivity denně (např. 
sport, společenské akce, prohlídky Berlína atd.) 
a jednodenní výlet do okolí Berlína  
(např. Potsdam, Dresden atd.)

Berlin Young & Fun, Schmöckwitz 
•  jihovýchodně od centra Berlína na jezeře Zeuthen 

v areálu univerzity Teikyo
•  čtvrtinu z celkového počtu studentů tvoří němec-

ké děti, které se účastní stejných aktivit jako 
ostatní zahraniční studenti

•  25 učeben, rezidence, fitness centrum, sportovní 
vybavení, volejbalové hřiště, park na břehu jezera

•  škola nabízí velmi pestrý program (plavání, volej-
bal, tanec a mnoho dalších)

•  večerní aktivity (promítání filmů, diskotéky atd.)
•  v ceně pobytu jsou zahrnuty 2 exkurze týdně 

(návštěva Berlína, výlet lodí po jezerech, prohlíd-
ka Potsdamu aj.)

•  pro aktivní sportovce je za příplatek k dispozici 
kurz plachtění nebo tenisu pod vedením profesio-
nálních trenérů

Munich Adventure, Spitzingsee 
•  budova školy, nacházející se jižně od Mnichova, 

láká nádherným výhledem na jezero Spitzingsee 
a německé Alpy

•  7 prostorných učeben, zahrada, horolezecká 
stěna, fitness, TV pokoj

•  2 aktivity denně jsou zaměřeny převážně na 
sport – výlety do hor, sjíždění řeky na raftu a jiné. 
V ceně je dále 1 celodenní a 1 půldenní výlet do 
okolí Mnichova

Munich Castle, Schwaneck 
•  středověký hrad se nachází u řeky Isar, cca 

10 km jižně od centra Mnichova
•  v areálu školy najdete prostorné třídy, společen-

skou místnost, internetovou kavárnu, bowling, 
stolní tenis a hřiště

•  propracovaná nabídka aktivit (např. sjíždění řeky, 
plavání, minigolf, volejbal atd.)

•  jeden půldenní a jeden celodenní výlet za pozná-
váním okolí Mnichova

Výuka
•  mezinárodní složení studentů 
•  výuka může probíhat v dopoledních i odpoledních 

hodinách

Ubytování 
Rezidence
•  tří až čtyřlůžkové pokoje (Spitzingsee) 
•  čtyř až pětilůžkové pokoje (Schwaneck) 
• dvou až pětilůžkové pokoje (Berlin College) 
•  dvou až třílůžkové pokoje (Schmöckwitz)
•  vlastní sociální zařízení (Schwaneck)
•  strava formou polopenze nebo plné penze

Hostitelská rodina
•  pouze Berlin College – jednolůžkový nebo dvoulůžko-

vý pokoj s polopenzí

Pro více informací o centrech Berlin Water Sports 
a Munich Intensive nás kontaktujte.

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny týden navíc

Berlin College 20 Berlín 39 250 Kč 57 940 Kč 18 690 Kč

Berlin Young & Fun 15 Schmökwitz 39 520 Kč 58 470 Kč 18 960 Kč

Munich Adventure 20 Spitzingsee 51 260 Kč 75 830 Kč 24 560 Kč

Munich Castle 20 Schwaneck 49 660 Kč 73 430 Kč 23 760 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Berlin College 20 (Berlín) A1–C2 16–18 2+ 45 12

Berlin Young & Fun 15 (Schmöckwitz) A0–C2 7–14 2+ 45 12

Munich Adventure 20 (Spitzingsee) A1–C2 12–17 2+ 45 12

Munich Castle 20 (Schwaneck) A1–C2 14–17 2+ 45 12

individuální pobyty – termíny:
Schmökwitz – 17. 6. – 19. 8. 2018; Spitzingsee a Berlin College – 24. 6. – 19. 8. 2018; Schwaneck – 1. 7. – 12. 8. 2018

7–18

Připlatit si můžete
•	 lekce plachtění nebo tenisu (pouze Schmöckwitz)/

týden za 2	140	Kč
•	 garanci ubytování přímo v areálu GLS nebo ve 

dvoulůžkovém pokoji v rezidenci cca 10 minut 
pěšky (Berlin College)/týden za 2	140	KčGLS Spitzingsee, budova školy

Mnichov

Naše doporučení

   atraktivní lokality v okolí Berlína 
a Mnichova

   velmi kvalitní volnočasový program

   Schmöckwitz – společné aktivity zahra-
ničních a německých studentů

   Munich Castle – jazykový pobyt  
v areálu moderně upraveného středově-
kého hradu
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Cena zahrnuje
•	 rozsah výuky dle vašeho výběru
•	 ubytování dle vašeho výběru, plnou penzi
•	 zapůjčení studijních materiálů
•	 odpolední a večerní program
•	 závěrečný certifikát
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Připlatit si můžete
•	 program Culture Special/týden 690	Kč
•	 tenis – 10 lekcí/týden 2	940	Kč
•	 obousměrný transfer z letiště/nádraží  

od	1	550	Kč/1 cesta
•	 koncert/muzikál 1	170	Kč
•	 exkurze navíc od	1	070	Kč

Cena nezahrnuje
•	 dopravu na místo pobytu 
•	 transfer z/na nádraží 
•	 cestovní pojištění 
•	 poplatky za fakultativní výlety, koncerty a muzikály 

(cca 26	–	80	EUR – dle typu akce/výletu)
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	cca	16–20	EUR/týden – platí 

pro studenty od 15 let
•	 pojištění na storno

Vídeň – ActiLingua Academy

počet obyvatel 1,8 mil. Škola Actilingua je věhlasná vysokou kvalitou výuky. 
Studium němčiny probíhá formou hry a zahrnuje 
všechny aspekty jazyka: gramatiku, slovní zásobu, 
výslovnost i všeobecné vyjadřování. Díky sousedství 
s Českou a Slovenskou republikou ve škole obvykle  
studuje vyšší počet česky a slovensky hovořících dětí.

Rozlehlá budova školy, ve které probíhají letní jazy-
kové kurzy pro děti a mládež, leží nedaleko cen-
tra města. Hlavní památky jako Hofburg nebo 
Stephansdom jsou vzdáleny jen pár minut jízdy met-
rem. Vídeň je často označovaná za evropské hlavní 
město kultury, hudby a umění. Jedním z nejznáměj-
ších symbolů Vídně je Prater, kde se můžete svézt na 
historickém ruském kole i dalších lákavých atrakcích. 

Výuka a vybavení školy
•  17 učeben
• školní jídelna
• sportovní plocha
• tenisové kurty
• běžecká dráha
• hřiště pro basketbal
• rozlehlý park

Program pro volný čas
•  bohatý kulturní a sportovní program pod vedením 

pečlivě vybraných skupinových vedoucích
•  v ceně kurzu řada sportovních aktivit, např. volejbal, 

fotbal, basketbal, badminton, plavání nebo aerobic

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 3 týdny 5 týdnů

Standardní kurz 20
standardní pokoj 41 920 Kč 59 670 Kč 95 190 Kč

nadstandardní pokoj 46 510 Kč 66 560 Kč 106 670 Kč

Intenzivní kurz 30
standardní pokoj 47 100 Kč 67 440Kč 108 140 Kč

nadstandardní pokoj 51 690 Kč 74 330 Kč 119 620 Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20
Intenzivní kurz 30

A0–C2 12–17 1, 2, 3, 5 45 15

individuální pobyty – termíny:  1. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7. 2018 
pokročilost A0 pouze:  1. 7., 15. 7. 2018

12–17

Ubytování

Naše doporučení

   možnost intenzivní výuky němčiny 
nebo zkouškového kurzu dle jazykové 
úrovně

   moderní metody výuky vedené vysoce 
kvalifikovanými lektory

   dobrá dostupnost z ČR i SR

•  studenti se mohou věnovat také kreativním čin-
nostem – tanci a divadlu

•  večerní aktivity – noční Vídeň, promítání filmů,  
večírky s grilováním, diskotéky v objektu školy 

•  možnost připlatit si po příjezdu lekce tenisu,  
půldenní výlety (jednou za týden) po památkách, 
jednodenní exkurze např. do Salzburgu nebo 
Wachau či výlet za kulturou do centra Vídně  
(koncert nebo muzikál) 

Ubytování
Rezidence
•  přímo v areálu školy
•  čtyř až šestilůžkové pokoje, plná penze 

(teplé obědy)
•  společné toalety a koupelny na chodbách
•  pro náročnější studenty za příplatek tří/čtyřlůžko-

vé pokoje s vlastní sprchou
•  ubytování je zajištěno od neděle do soboty
•  při příjezdu studenti skládají vratný depozit 40 EUR

Prostorný  
kampus se 
sportovním  
vybavením!

Studenti na výletě

Budova školy
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Připlatit si můžete
•	 host. rodina: 1/1 pokoj/týden 1	870	Kč
•	 ubytování v rezidenci Les Collinettes:  

1/1 pokoj/týden 1	070	Kč
•	 tenis/plachtění: týden	7	340	Kč
•	 potápění: 5 x 1/2 dne/týden 7	340	Kč

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

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 
Intenzivní kurz 26

A0–C2 12–17 1+ 45 15

individuální pobyty – termíny:  24. 6. - 18. 8. 2018 (kampus Parc Imperial), 1. 7. – 28. 7. 2018 (kampus Estienne d´ Orves)

Individuální pobyt – orientační cena 2018
(včetně ubytování)

2 týdny 3 týdny 4 týdny týden navíc

Standardní kurz 20 43 790 Kč 64 880 Kč 85 970 Kč 21 090 Kč

Intenzivní kurz 26 46 730 Kč 69 290 Kč 91 850 Kč 22 560 Kč

12–17

Cena nezahrnuje
•	 dopravu letecky 
•	 cestovní pojištění
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady	na	MHD	(cca	20	EUR/týden)
•	 pojištění na storno

Cena zahrnuje
•	 výuku dle vašeho výběru
•	 ubytování	v	rezidenci	Parc	Imperial	3–4lůžkový	

pokoj/v hostitelské rodině dvoulůžkový pokoj
•	 plná penze
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 1 celodenní a 1 půldenní výlet/2 týdenní pobyt
•	 závěrečný certifikát
•	 transfer z/na letiště v Nice (přílet pouze v neděli, 

odlet v sobotu 8:00–22:00 h; v jiné dny a časy 
za příplatek)

•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Ubytování v rezidenci Les Collinettes

Ubytování
Studentská rezidence Parc Imperial 
•  tří až čtyřlůžkový pokoje s vlastním sociálním  

zařízením
•  plná penze 
•  pláž cca 15 minut chůze, centrum města  

20 minut MHD
•  rezidence je otevřena 24. 6. – 18. 8. 2018

Studentská rezidence Les Collinettes 
•  jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou a WC
•  plná penze
•  rezidence je v pěší vzdálenosti do centra města 

i na pláž
•  rezidence je otevřena 1. 7. – 11. 8. 2018

Nice – Azurlingua

počet obyvatel 350 000

Jazyková škola Azurlingua má dlouholeté zkušenos-
ti a je členem několika mezinárodních organizací 
zaručujících kvalitu výuky. Nabízí jak kurzy pro děti 
a mládež, tak pro dospělé.

Nice je označováno za hlavní město francouz-
ské Riviéry, které najdete na jižním pobřeží země. 
Oblázkové pláže, středomořská exotická flóra 
a spousta pamětihodností slibují, že studium fran-
couzštiny na tomto místě je ta pravá volba pro kaž-
dého zájemce.

Výuka a vybavení školy
•  ranní i odpolední kurzy
•  pobyty i mimo letní období 
• výuka probíhá v několika různých budovách

V kampusu Parc Imperial se nachází:
•  15 tříd
•  jídelna
•  společenská místnost (např. video hry,  

stolní fotbal atd.)
•  sportoviště (basketbal, volejbal, fotbal...)
•  TV pokoj
•  bazén

V kampusu Estiennes d’Orves se nachází:
•  10 tříd
•  sportovní hřiště (fotbal, basketbal, petanque…)
•  TV pokoj
•  kantýna

Mimo letní prázdniny probíhá výuka mládeže v hlav-
ní budově školy společně s dospělými. 

Program pro volný čas
Škola nabízí širokou škálu aktivit, například:
•  sportovní aktivity, jako jsou turnaje ve fotbale,  

plážovém volejbale apod. (pouze během léta)
•  návštěva muzeí, památek, volno na pláži, nákupy
•  v ceně je jeden celodenní výlet (při délce poby-

tu minimálně dva týdny) a jeden půldenní výlet 
(např. Monaco, St. Tropez)

•  kurzy potápění, plachtění a lekce tenisu (za pří-
platek – nutno objednat předem)

Naše doporučení

   spojení výuky francouzštiny s pobytem 
u moře

   možnost studia i mimo letní prázdniny

   pobyty pro rodiče s dětmi

Hostitelská rodina 
•  dvoulůžkový pokoj (jednolůžkový za příplatek)
•  plná penze 
•  v týdnu oběd zajištěn v jídelně nedaleko školy 

nebo studentské rezidenci
•  v sobotu, kdy se koná celodenní výlet, dostávají 

studenti studený obědový balíček

Rezidence Parc Imperial
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Přehled kurzů (včetně lekcí/týden) pokročilost věk počet týdnů
délka lekce 

(minut)
velikost třídy

Standardní kurz 20 (Barcelona, Marbella) A0–C2 5–17 2, 4 45 14

Standardní kurz 20 (Valencie) A0–C2 13–17 2, 4 45 14

individuální pobyty – termíny: 
Barcelona, Marbella – 2 týdny:  1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8. 2018; 4 týdny:  1. 7., 15. 7. a 29. 7. 2018;

Valencie – 2 týdny:  1. 7., 15. 7. a 29. 7. 2018; 4 týdny:  1. 7. a 15. 7. 2018

Individuální pobyt – orientační cena 2018 (včetně ubytování) 2 týdny 4 týdny

Standardní kurz 20 

Barcelona 44 190 Kč 77 830 Kč

Marbella (Elviria, Chapas) 35 110 Kč 61 810 Kč

Marbella (Centro) 41 520 Kč 71 820 Kč

Valencie 41 520 Kč 73 560 Kč

Cena zahrnuje
•	 20 lekcí výuky týdně
•	 ubytování ve studentské rezidenci, vícelůžkový 

pokoj 
•	 plná penze
•	 registrační poplatek
•	 studijní materiály
•	 program pro volný čas
•	 závěrečný certifikát
•	 nonstop helplinku
•	 informační balíček

Cena nezahrnuje 
•	 dopravu letecky
•	 cestovní pojištění
•	 poplatky za fakultativní výlety
•	 kapesné
•	 náklady na MHD
•	 pojištění na storno
•	 transfer z/na letiště ve Španělsku

5–17

Barcelona

Valencie

Marbella

Budova školy – Valencie

Barcelona, Valencie, Marbella – Enforex

Barcelona – počet obyvatel 1,6 mil.
Valencie – počet obyvatel 800 000
Marbella – počet obyvatel 140 000

Škola Enforex nabízí speciální program pro děti  
a mládež se společným názvem Enfocamp. Sjíždějí 
se sem studenti z celého světa, navíc až 60 % 
tvoří rodilí Španělé, kteří se zde učí angličtinu. 
Díky tomu si zde může každý najít kamaráda 
z jakéhokoliv koutu země, který bude navíc v jejich 
věku i úrovni španělštiny. Národní mix z více než 
40 zemí světa zde vytváří jedinečné a kreativní 
prostředí, které zábavnou formou rozvíjí jazykové 
znalosti zúčastněných dětí. Centra pobytů pro děti 
a mládež se nacházejí ve velmi atraktivních lokali-
tách Španělska. 

Seznamte se s nejvyhledávanějšími centry školy, 
která najdete ve městech Barcelona, Valencie 
a Marbella. 

Barcelona 
Barcelona je známá svými písčitými plážemi, 
ruchem multikulturního velkoměsta a světoznámý-
mi památkami. Užijte si procházky podél širokých 
bulvárů, okouzlující umělecká díla i restaurace se 
španělskými specialitami. Budova školy leží v klid-
né rezidenční čtvrti přibližně 20 minut metrem od 
centra města.

•  moderně zrekonstruovaný kampus se zahradou
•  společenská místnost s TV, studovna, sportovní 

vybavení
•  připlatit si můžete lekce tenisu nebo fotbalu

Marbella
Marbella je jedním z nejexkluzivnějších přímořských 
letovisek jižní Evropy. Nachází se v Andalusii, na po- 
břeží Costa del Sol. 

•  společenská místnost s TV a přehrávačem, 
bazén, sportovní hřiště, tenisový kurt, herní hala, 
2 stáje, zahrada (v závislosti na zvolené lokalitě 
letních jazykových táborů)

•  za příplatek si můžete přiobjednat lekce tenisu, 
jízdy na koni, fotbalu, golfu a moderního tance

Valencie 
Valencie je město s krásnými plážemi, rozsáhlými 
promenádami a fascinující architekturou. Školní 
budova je umístěna nedaleko centra města a v pěší 
vzdálenosti od pláže.

• místnost s internetem, hudbou, TV a hrami,  
 společenská místnost
•  možnost připlatit si lekce plachtění

Ubytování
Rezidence 
•  tří až čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou 

(Barcelona)
•  prostorné osmi až dvanáctilůžkové pokoje 

(Marbella)
•  třílůžkové pokoje s vlastní koupelnou (Valencie)

Program pro volný čas
• široká nabídka aktivit
•  1 celodenní a 1 půldenní výlet týdně 
•  možnost připlatit si volitelné sportovní aktivity – 

tenis, jízda na koni, plachtění aj.

Více informací o školách v Madridu a Salamance 
najdete na našich internetových stránkách.Areál školy – Barcelona

Naše doporučení

   pobyty pro mezinárodní i španělské 
studenty

   pečlivé rozdělení studentů do skupin 
podle úrovně jazyka a věku

   Marbella – můžete si připlatit lekce 
tenisu nebo golfu

UPOZORNěNí
Děti mladší 15 let nesmějí bez dohledu 
opustit areál školy a ubytování; mládež nad 
15 let má právo na vycházky, pokud jim rodi-
če před odjezdem vyplní souhlas rodičů. 

Připlatit si můžete 
•	 obousměrný transfer z/na letiště od 4	540	Kč
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1. Společná ustanovení
1.1. Společnost STUDENT AGENCY k.s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně, nám. 
Svobody 86/17, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 25842 (dále jen „SA“) vydává ve smyslu 
§ 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, 
tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti 
ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SA třetím fyzickým 
nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavře-
né mezi SA a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustano-
vení ve smlouvě mají přednost před VOP. Klient provedením rezervace, objed-
návky či uzavřením smlouvy s SA souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti 
klienta a SA řídily VOP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či 
uzavření smlouvy. Účinné znění VOP je uveřejněno na www.studentagency.cz,  
www.kralovna.cz, www.letenky.cz a dalších webových stránkách provozovaných 
SA, a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně SA. SA je oprávněna 
měnit VOP i za trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato 
změna oznámí na webu SA spolu s aktuálním zněním VOP. V případě změny VOP, 
s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s SA písemně vypovědět 
ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu SA, a to 
doporučeným dopisem doručeným do sídla SA. V takovém případě má SA právo 
na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta, příp. na storno 
poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li klient tohoto práva, má se 
za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými 
VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy 
lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.
1.2. Právní vztahy mezi SA a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“). 
Veškeré případné spory mezi SA a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.
1.3. Orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
a) v případě zprostředkování (zájezdů, ubytování, hotelů, letenek) – ČOI – www.coi.cz 
Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236
IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
b) v případě autobusové dopravy – Ministerstvo dopravy SOD vykonávají:
Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz/cs/
- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob.
https://jizdenky.studentagency.cz/web/smluvni-prepravni-podminky.html?0
Dopravní úřady
- ve svém správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy
c) v případě vlaků – Drážní úřad – www.ducr.cz/
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady
d) řešení on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy na www stránkách 
zřízených Evropskou komisí: https://webgate.ec.europa.eu/odr
1.4. Komunikace mezi SA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li 
dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s:
a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě, pokud 
písemně nesdělí SA jinou adresu pro účely doručování,
b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo 
její nepřevzetí a vrácení zpět SA; účinek doručení nastává okamžikem vrácení 
nedoručené zásilky do SA, 
c) doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky 
doručení písemné zásilky, a
d) tím, že kontaktní adresou SA je výlučně sídlo SA.
1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména 
za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek význam-
ných pro služby poptávané u SA. SA neodpovídá za případnou škodu vzniklou 
v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či 
objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, 
stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné 
specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient 
rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou 
službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty 
v základní ceně služby. 
1.6. Odpověď klienta na nabídku SA, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabíd-
ky na uzavření příslušné smlouvy. SA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, 
která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. SA je dále 
oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo 
nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy 
či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který 
je při osobní objednávce v provozovně SA pod vlivem omamných látek.
1.7. V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve 
lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna, 
jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času 
a pokud SA tato plnění zajišťuje v určeném termínu, a dále jedná-li se o smlouvu 
o zájezdu nebo přepravě osob. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li 
ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno. 
1.8. V případě odstoupení od smlouvy v případech jiných než dle bodu 1.7 VOP 
je klient povinen uhradit SA storno poplatek stanovený pro příslušný druh služeb, 
a není-li stanoven, pak je povinen SA uhradit náklady, které SA vynaložila na 
plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení klienta od smlouvy. 
Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla SA doporučeným dopi-
sem a je účinné jeho doručením SA. Klient může pro odstoupení využít formulář 
pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP. 

1.9. V případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých 
ze strany SA klientovi je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo 
u příslušné společnosti ze skupiny SA, s níž uzavřel příslušnou smlouvu, a to bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí. SA je povinna reklamaci 
vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. SA neodpovídá za vadné poskyt-
nutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována 
služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za 
vady či nedostatky poskytovateli zprostředkovávané služby. 
1.10. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od SA nebo prostřednic-
tvím SA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě či potvrzení 
objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, nejpozději do 14 dnů od uzavření 
smlouvy s SA. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně všech 
příslušejících daní a poplatků na bankovní účet SA nebo v den složení ceny služeb 
v hotovosti na pokladně SA, pokud se tak stane do 17 hod. Platby připsané na 
účet SA nebo složené na pokladně SA po 17. hod. jsou považovány za uhrazené 
v následující pracovní den. V případě přepočtu cizí měny na české koruny je pře-
počet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ České spořitelny, a. s.,  
ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury. V případě přepočtu české koru-
ny na cizí měnu je přepočet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – NÁKUP 
České spořielny, a. s., ke dni vystavení faktury nebo zálohové faktury.
1.11. Část ceny vybraných služeb lze uhradit také v poukázkách. Typy akcepto-
vaných poukázek a výčet služeb, na které lze tyto poukázky uplatnit, stejně jako 
výše částky, kterou lze poukázkami uhradit a další podmínky jsou uveřejněny na 
www.studentagency.cz, www.dovolena.cz a na dalších webových stránkách pro-
vozovaných SA. Poukázky lze uplatnit pouze v jejich plné výši, SA na ně nevrací. 
Poukázky nelze směnit za hotovost, a to ani v případě storna nebo nepotvrzení 
služby ze strany pořadatele zprostředkovávané služby. SA si vyhrazuje právo při 
akceptaci poukázek účtovat manipulační poplatek nebo těmto klientům nepo-
skytnout bonus.
1.12. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb objedna-
ných od nebo prostřednictvím SA, je klient povinen uhradit vedle ceny objednané 
služby rovněž úrok z prodlení stanovený zvláštním právním předpisem, storno 
poplatky a případnou smluvní pokutu sjednanou pro danou službu. SA je opráv-
něna svoji pohledávku na úhradu úroků z prodlení, storno poplatků a smluvní 
pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta vůči SA.
1.13. Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi kli-
entem a SA mohou být monitorovány a že SA provádí měření návštěvnosti svých 
webových stránek.
1.14. Klient uděluje souhlas SA, včetně společností náležejících do skupiny 
STUDENT AGENCY Holding, a. s., ke shromažďování, uchování a zpracování osob-
ních údajů jím poskytnutých SA (také „správce“) pro účel stanovený níže. V pří-
padě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlou-
vy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn 
k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, 
uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny 
údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to 
po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je 
vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně.
1.15. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracová-
ní svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkla-
du subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že 
správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat 
správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-
-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů.
1.16. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou 
všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění slu-
žeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených SA a společ-
nostmi náležejícími do skupiny SA subjektu údajů. Všechny uvedené údaje budou 
shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdě-
lení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy 
subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby 
mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Subjekt údajů dále sou-
hlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. 
Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro 
vnitřní potřebu správce.
1.17. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbyt-
ném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, 
k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které 
zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního 
poměru nebo prací.
1.18. Tyto VOP se nevztahují na:
I. Práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájez-
du dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím SA. Uvedené vztahy se řídí 
podmínkami daného pořadatele zájezdu.
II. Vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění pro-
střednictvím SA. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeo-
becných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti STUDENT AGENCY k.s. 

III. Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké pře-
pravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje SA, ani 
na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Leteckou přepravou. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
IV. Práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotli-
vých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje SA. Uvedené vztahy 
se řídí podmínkami daného poskytovatele.
V. Práva a povinnosti mezi klientem a autopůjčovnou, u níž klientovi společnost 
SA zprostředkuje pronájem automobilu. Uvedené vztahy se řídí podmínkami 
dané autopůjčovny.
VI. Práva a povinnosti mezi klientem a provozovatelem parkovacích ploch, u níž 
klientovi společnost SA zprostředkuje parkování. Uvedené vztahy se řídí podmín-
kami daného provozovatele parkoviště.
VII. Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem, který zajišťuje přepravu, pro 
niž klientovi společnost SA zprostředkuje autobusové či vlakové jízdenky, jedná-
-li se o společnost nepatřící do skupiny STUDENT AGENCY Holding, a.s. Uvedené 
vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
VIII. Práva a povinnosti mezi klientem a společností, která pro klienta umožňu-
je pobyt v salónku na letišti či v konferenčních prostorech, a to ani v případech 
zajištění těchto služeb u společnosti SA. Uvedené vztahy se řídí podmínkami spo-
lečností provozujících tyto prostory.
Ix. Práva a povinnosti mezi klientem a společností, která klienta přepravuje taxi, 
a to ani v případech zajištění těchto služeb u společnosti SA. Uvedené vztahy se 
řídí podmínkami společností zajišťující přepravu.
1.19. SA se pro účely VOP rozumí rovněž společnosti ze skupiny STUDENT 
AGENCY Holding a.s., není-li výslovně uvedeno jinak a dovoluje-li to význam pří-
slušného ustanovení.

6. Podmínky pro zprostředkování studijních pobytů v zahraničí
6.1. SA nabízí klientům možnost zprostředkování studijního pobytu v zahraničí 
(„pobyt“) pořádaného pořadatelem dle výběru klienta jménem a na účet klienta 
na základě smlouvy o zprostředkování.  
6.2. Klient bere na vědomí, že SA není pořadatelem pobytu a z tohoto důvodu 
neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění pobytu ani za způsobení úrazu, 
onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti 
s pobytem. 
6.3. Klient bere na vědomí, že:
a) ubytováním v hostitelské rodině se rozumí ubytování v soukromí, přičemž hos-
titelskou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba,
b) ceny pobytů uvedené v cenících SA mají pouze informativní charakter a nejsou 
závazné. Závazná cena pobytu bude uvedena ve smlouvě o zprostředkování, a to 
včetně příslušné DPH a ve měně, která odpovídá státu, ve kterém se má pobyt 
uskutečnit, spolu s přepočtem na české koruny dle aktuálního směnného kurzu,
c) SA má právo zvýšit cenu pobytu i po uzavření smlouvy o zprostředkování v pří-
padě, že cenu zvýší pořadatel pobytu. V takovém případě má klient právo na 
potvrzení organizátora pobytu o takovém navýšení,
d) SA má právo zvýšit cenu za dopravu na místo pobytu, jestliže po uzavření 
smlouvy zvolený dopravce zvýší cenu, např. z důvodu sezonních výkyvů v cenách 
letenek. Rovněž tak může dojít ke změnám termínů odjezdu a příjezdu. SA je 
povinna o těchto skutečnostech klienta neprodleně informovat,
e) klient nemá právo na poskytnutí slevy z ceny pobytu za dny, kdy výuka nepro-
bíhá z důvodu státního nebo místního svátku,
f) v případě, že klient bude vyhoštěn ze země studijního pobytu, bude mu udělen 
zákaz v této zemi pobývat či bude vyloučen z příslušného studijního programu, 
nemá nárok na vrácení ceny pobytu ani její části,
g) v případě pochybností se má za to, že daný pobyt a doplňkové služby odpoví-
dají standardním podmínkám pořadatele studijního programu a poskytovatelů 
příslušných služeb,
h) fotografie použité v propagačních materiálech SA mají pouze ilustrativní charakter. 
6.4. Smlouva o zprostředkování mezi SA a klientem je uzavírána písemně nebo 
konkludentně uhrazením ceny pobytu nebo zálohy vyčíslené v zálohové faktuře 
klientem. V případě takového konkludentního uzavření smlouvy o zprostředko-
vání je klient povinen doručit SA bez zbytečného odkladu klientem podepsané 
písemné vyhotovení smlouvy o zprostředkování. Pokud tak klient neučiní do 
14 dnů od konkludentního uzavření smlouvy o zprostředkování, je SA opráv-
něna od smlouvy od zprostředkování odstoupit a z přijaté platby si ponechat 
manipulační poplatek 15 %, maximálně však 1 000 Kč, jako paušální náhradu 
vzniklých nákladů.
6.5. Uzavřením smlouvy o zprostředkování se SA zavazuje pro klienta zprostřed-
kovat pobyt specifikovaný ve smlouvě o zprostředkování a klient se zavazuje SA 
uhradit odměnu za zprostředkování a cenu pobytu, popř. cenu klientem požado-
vaných doplňkových služeb.
6.6. Uzavřením smlouvy o zprostředkování klient potvrzuje, že se seznámil se 
všemi informacemi týkajícími se pobytu, které mu byly poskytnuty ze strany SA 
nebo které jsou dostupné na webových stránkách SA.
6.7. Klient je povinen uhradit cenu pobytu a odměnu SA ve lhůtách a výši sta-
novené ve smlouvě o zprostředkování, a to na základě faktury vystavené SA. 
6.8. V případě, že se kurz české koruny vůči měně, ve které je stanovena cena 
pobytu, ke dni úhrady faktury zvýší o více než 5 % oproti dni vystavení zálohové 
faktury, je klient povinen SA doplatit vzniklý kurzový rozdíl v celé výši. V případě, 
že tak klient neučiní do pěti dnů, je SA oprávněna od smlouvy o zprostředková-
ní odstoupit a klient je povinen uhradit storno poplatky pobytu dle těchto VOP. 
6.9. V případě, že se kurz české koruny vůči cizí měně, ve které je stanovena cena 
pobytu, ke dni úhrady faktury sníží o více než 5 % oproti dni vystavení zálohové 
faktury, má klient právo na vrácení vzniklého kurzového rozdílu od SA.
6.10. SA je oprávněna stanovit splatnost tak, aby byla celková cena a odměna 
uhrazena před nástupem na pobyt. Jestliže je doba splatnosti kratší než tři dny, 
je SA povinna na to klienta upozornit. 
6.11. Klient má možnost zvolit úhradu ceny pobytu ve dvou splátkách, a to 25 % 
ceny splatné do 14 dnů od vystavení faktury a zbylých 75 % ceny nejpozději šest 

týdnů před plánovaným nástupem na pobyt. V případě poskytnutí speciálních 
nabídek/slev ze strany SA mohou být splatnosti upraveny jinak v podmínkách 
získání této speciální nabídky/slevy.
6.12. SA je povinna rezervovat pro klienta vybraný pobyt do sedmi pracovních 
dnů od uhrazení ceny pobytu nebo zálohy a odměny SA. Jestliže je doba od uza-
vření smlouvy o zprostředkování a nástupem na pobyt kratší než 10 dnů, je SA 
povinna tuto rezervaci provést bez zbytečného odkladu, avšak ne dříve, než klient 
uhradí cenu pobytu a odměnu SA. 
6.13. SA informuje klienta:
a) na žádost klienta o průběhu zprostředkování pobytu, vždy ve lhůtě potřebné 
pro zjištění požadovaných informací,
b) v případě potvrzení rezervace pobytu pořadatelem takového pobytu bez zby-
tečného odkladu,
c) v případě nepotvrzení rezervace pobytu pořadatelem takového pobytu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však sedm dní před plánovaným nástupem na 
pobyt, to neplatí, je-li smlouva s klientem uzavřena v době kratší než sedm dní 
před plánovaným nástupem na pobyt. V takovém případě SA nabídne klientovi 
alternativní termín či pobyt jako takový. Pokud klient s navrhovanou alternativou 
nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy o zprostředkování. SA je pak povinna 
vrátit klientovi již uhrazenou část ceny pobytu.
6.14. V případě potvrzení rezervace pořadatelem pobytu je SA povinna doru-
čit klientovi dokumenty potřebné pro nástup na pobyt před tímto plánovaným 
nástupem.
6.15. Klient je povinen zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před plánovaným nástupem na pobyt zkon-
trolovat platnost cestovního dokladu a ověřit podmínky vstupu do všech cílových 
a tranzitních destinací, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient bere 
na vědomí, že SA ani pořadatel pobytu nenesou odpovědnost za případnou škodu 
vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta do země cílové nebo tranzitní desti-
nace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace,
b) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza.,
c) zajistit, aby splňoval zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve 
všech cílových i tranzitních destinacích,
d) řídit se pokyny pořadatele pobytu,
e) v průběhu pobytu se chovat tak, aby neporušoval obecně závazné právní před-
pisy dané země, pravidla studijního programu stanovená organizátorem, nezasa-
hoval neoprávněně nebo nedůvodně do práv ostatních účastníků pobytu, a aby 
nepoškozoval dobré jméno SA.
6.16. Klient bere na vědomí, že v případě, že se jím vybraný konkrétní pobyt 
nenaplní, může mu pořadatel pobytu změnit typ pobytu na adekvátní náhradu. 
Pokud je klientovi poskytnuta adekvátní náhrada pobytu, nemá nárok na odstou-
pení od smlouvy o zprostředkování, vrácení ceny pobytu ani její části.
6.17. Klient má právo požadovat změnu podmínek pobytu. Je-li požadovaná 
změna možná, má SA nárok na náhradu veškerých nákladů, které vynaloží na 
zajištění takové změny.
6.18. Klient má právo objednaný pobyt zrušit, a to doporučeně zaslaným ozná-
mením na adresu sídla SA. V takovém případě je klient povinen SA uhradit násle-
dující storno poplatky:
a) zruší-li klient pobyt více než 30 dní před plánovaným nástupem na pobyt, je 
povinen zaplatit storno poplatek až do výše 20 % celkové ceny pobytu a až do 
výše 100 % ceny doplňkových služeb,
b) zruší-li klient pobyt v období 30–5 dní před plánovaným nástupem na pobyt, 
je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 50 % celkové ceny pobytu a až do 
výše 100 % ceny doplňkových služeb,
c) zruší-li klient pobyt méně než 4 dny před plánovaným nástupem na pobyt, popř. 
po nástupu na pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 100 % celko-
vé ceny pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
Při stanovení výše storno poplatků se vychází z ceny včetně DPH. 
6.19. Klient je povinen uhradit storno poplatek v příslušné výši i v případě, že na 
pobyt nenastoupí z důvodů na jeho straně nebo z důvodu uvedení nesprávných 
údajů poskytnutých pro účely zprostředkování pobytu SA.
6.20. Je-li podmínkou pro účast klienta na pobytu získání víza a klient je neobdrží 
nejméně 14 dní před plánovaným nástupem na pobyt, smlouva o zprostředko-
vání pozbývá platnosti a SA má nárok na storno poplatek až do výše 4 500 Kč  
a až 100 % ceny doplňkových služeb. Pokud vízum vyřizovala SA, je klient povi-
nen uhradit SA všechny náklady vynaložené v souvislosti s vyřizováním víza pro 
klienta. 
6.21. Pobyt se považuje za zrušený dnem, kdy je SA doručeno písemné ozná-
mení klienta o zrušení pobytu. Smlouva o zprostředkování k tomuto dni zaniká.
6.22. Právo SA na úhradu storno poplatku vzniká ke dni zániku smlouvy o zpro-
středkování nebo k plánovanému dni nástupu na pobyt, podle toho, co nastane 
dříve. Výši storno poplatku včetně částky, kterou si ponechává z již uhrazené 
ceny, se SA zavazuje klientovi písemně oznámit. Storno poplatek je splatný do tří 
dnů od písemného oznámení SA klientovi.
6.23. SA je povinna být klientovi, resp. účastníkovi pobytu, k dispozici na telefonu 
v rámci standardní pracovní doby SA pro řešení problémů, které v průběhu stu-
dijního pobytu nastanou. 
6.24. V případě zjištění vad pobytu oproti smlouvě nebo těmto VOP má klient 
právo uplatnit reklamaci pobytu u pořadatele pobytu přímo nebo prostřednictvím 
SA, a to v průběhu pobytu. Klient má právo na sjednání nápravy a pokud to není 
možné, na přiměřenou slevu z ceny pobytu. Výši slevy stanoví pořadatel pobytu ve 
spolupráci s SA. Pokud klient reklamaci neuplatní v průběhu pobytu, má se za to, 
že pobyt nevykazoval žádné vady. Klient bere na vědomí, že po skončení pobytu 
jsou jakékoli výhrady klienta k pobytu nebo doplňkovým službám bezpředmětné. 
Reklamaci týkající se dopravy při zpáteční cestě po skončení pobytu může klient 
uplatnit v souladu s obchodními podmínkami příslušného dopravce, jinak bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců po ukončení dopravy.
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Brno
Centrála pro ČR a SR sídlí v samém centru města Brna. 

Cestovní kancelář pro ČR i SR.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno 
infolinka 800 100 300, info@studentagency.cz 
www.studentagency.cz

Praha 
Pobočka v Praze sídlí na ulici Revoluční,  
jen 350 m od obchodního centra Palladium. 
Revoluční 25/767, 110 00 Praha  
tel. 224 999 600, fax 224 999 690
infolinka 800 600 600, praha@studentagency.cz  
www.studentagency.cz

Plzeň
Pobočka sídlí v centru města.
nám. Republiky 9, 301 00 Plzeň 
tel. 377 333 222, fax 377 333 200
plzen@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Ostrava
Pobočka sídlí v centru města. 
Nádražní 1, 702 00 Ostrava 
tel. 595 155 555, fax 595 155 550 
ostrava@studentagency.cz, www.studentagency.cz

České Budějovice
Pobočka sídlí na hlavní pěší zóně na Lannově třídě.
Lannova 27, 370 01 Č. Budějovice 
tel. 386 111 000, fax 386 111 001 
cb@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Liberec
Pobočka sídlí v centru města. 
Pražská 31, 460 01 Liberec 
tel. 485 388 888, fax 485 388 800 
liberec@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Hradec Králové
Pobočka sídlí v cen tru města.

Čelakovského 11, 500 02 Hradec Králové 

tel. 495 000 495, fax 495 000 496 

hk@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Zlín
Pobočka sídlí v centru města v blízkosti nám. Míru.

Štefánikova 2464, 760 01 Zlín 

tel. 577 005 770, fax 577 005 775 

zlin@studentagency.cz, www.studentagency.cz

Olomouc
Pobočka sídlí v centru města.

Riegrova 28, 779 00 Olomouc 

tel. 585 208 030, fax 585 208 031 

olomouc@studentagency.cz, www.studentagency.cz

SR Bratislava 
Pobočka sídli v centre mesta.

Obchodná 48, 811 06 Bratislava 

tel. +421 220 50 20 50, fax +421 299 99 00 50  

infolinka 0800 121 121, bratislava@studentagency.sk

www.studentagency.sk

SR Košice 
Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety  

blízko centra. 

Mlynská 11, 040 01 Košice 

tel. +421 55 22 40 050, fax +421 552 24 00 57 

kosice@studentagency.sk, www.studentagency.sk
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NA STŘEDNÍ ŠKOLE V USA

Sbal všechny 
    své znalosti

A VYJEĎ
  STUDOVAT

CESTUJTE
S NÁMI
ZA ZÁŽITKY

Létejte do celého světa s jedničkou na trhu
zc.ycnegatneduts.www  an enilno etjuvrezeR

Nejlepší ceny letenek a nejširší nabídka dopravců.
Kompletní servis: ubytování, pronájem aut ,  cestovní pojištění,                      

.atěvs melok ytsec ,urím  an ykčílab éksletavotsec ,sivres ývozív

Luxusní autobusové linky RegioJet 
Rezervujte na www.regiojet.cz

.ěporvE  v alito fl ávosubotua ínsuxuL
.ejops índoránizem  a íntátsortinV

Zdarma teplé nápoje, denní tisk, časopisy a WiFi.

O třídu lepší vlaky RegioJet
zc.tejoiger.www  an enilno etjuvrezer yknedzíJ

Pohodlné cestování vlaky RegioJet.
Zdarma káva, voda, denní tisk, časopisy a WiFi.
Exkluzivní občerstvení za příznivé ceny.

Dovolená
Vaše vysněná dovolená na www.dovolena.cz

Největší výběr dovolené na Dovolena.cz. Zájezdy od českých, 
německých i rakouských CK na jednom místě.
Exotika – Hory – Léto 2018 – Eurovíkendy – Plavby

TICK TACK a GREEN-PRAGUE taxi
Taxi v Praze si objednejte na www.ticktack.cz nebo www.green-prague.cz

Stáhněte si aplikaci Taxi v Praze a jezděte s námi.
Svezte se luxusními vozy AUDI A6 pod značkou TICK TACK.
Šetřete přírodu s ekologickými vozy Škoda Octavia G-Tec
pod značkou GREEN-PRAGUE



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

NAVšTIVTE NÁS NA NAšICh PobočKÁCh

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

 studium@studentagency.cz, studium@studentagency.sk

 800 100 300 (CZ), 0800 121 121 (SK)

 Jazykové pobyty v zahraničí

BRATISLAVA

Košice

Plzeň

Liberec

Hradec
Králové

Olomouc

Ostrava

ZlínBrno

PRAHA

České
Budějovice


