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Nevyučuje se: 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: 
General: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00; 14.15 - 
15.45 hod.
General English 25+: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 
a 4x týdně 14.15 - 15.45 hod.
Začátky: Každý pondělí, pokud je v pondělí svá-
tek, začíná se v úterý.

• pro dospělé od 16 a od 25 let
průměrný věk 27 (46) letAngličtina

Chester, špičková škola, nádherné město blízko Manchesteru, průměrný věk 27 
(46) let, nejvíce 6 a 12 studentů ve třídě, intenzivní kurzy, 2 týdny od 16 490 Kč! 

Anglie

Škola: English in Chester

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů a pojištění proti úpadku.

English in Chester byla založena roku 1976, 
je uznaná Britskou radou a je členem asociace  
English UK, IALC a The English Network. 
English in Chester vlastní 3 budovy na Stanley Place, 
malém historickém náměstí 2 minuty chůze od  
centra Chesteru. English in Chester patří mezi  
nejlepší britské jazykové školy. Vedle kurzů  pro 
dospělé nabízí také specializované kurzy pro 
manažery a seniory. Škola má jazykovou labo-
ratoř, počítačovou a společenskou místnost. Ve 
všech budovách je WiFi zdarma.
Chester je hlavní město anglického hrabství Che-
shire, má cca 120 000 obyvatel a leží v severozá-
padní Anglii na řece Dee, poblíž hranice s Wale-
sem. Od letiště v Manchesteru se Chester nachází 
52 km. Do Manchesteru létají přímé lety z Prahy.
Chester založili již roku 79 Římané, v 11. sto-
letí zde Normani založili hrad (Chester Cast-
le) a město se rozvíjelo jako obchodní cent-
rum a říční přístav. Chester je jedním z nej-
lépe zachovalých historických měst ve Vel-
ké Británii. Má nádherné historické centrum 
v tudorovském stylu. Místní architekti se v 19. 
století rozhodli stavět ve stejném stylu, takže 
celé centrum má tudorovský ráz. Hlavní ulice 
Rows má spoustu obchodů, butiků, restaurací 
a barů. Chester má také univerzitu. Ekonomika 
města se opírá hlavně o turistiku a finančnictví.  
Chester má dvě kina, divadlo Gateway Theatre 
a také největší ZOO v Anglii.

English in Chester nabízí bohatý program pro volný 
čas. Můžete se zúčastnit výletů, sportovních akcí, 
večírků. Oblíbeným cílem výletů je kromě severní-
ho Walesu také Liverpool a Manchester. Můžete se 
zúčastnit víkendových dvoudenních výletů do Skot-
ska nebo Londýna.

1. Italština ....................................................... 10%
2. Arabština ................................................ 10%
3. Portugalština ............................................. 8%
4. Francouzština ............................................ 8%
Čeští studenti ............................................... 4%

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 90 GBP, pro klienty INTACTu jen 1 590 Kč!
2.  Letní příplatek v rodině od 18.6. do 19.8.2023 je 590 Kč týdně.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 880 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Manchester - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Manchesteru do ubytování v Chesteru stojí 2 350 Kč, odvoz
zpět stojí stejně.

Budova školy, interiér, výuka, Chester

Chester

General 28 45 minut 2 - 30 týdnů 12 nejvíce 3 - 9

General English 25+ 30 45 minut 1 - 6 týdnů 6 nejvíce 3 - 9

General má 28 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. 
Kurz je určen pro studenty od 16 let!

General English 25+ má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů. Kurz 
je určen pro studenty od 25 let! Kurz trvá 1 - 6 týdnů.

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2022):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2023:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveňPŘEHLED KURZŮ:

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. cena týdně noc navíc

1. Rodina Standard, do 35 minut autobusem od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna 3 380 480

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna 4 410 630

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna 6 470 1 010

2. Rezidence Northgate Studios, od 18 let, cca 18 min. chůze od školy, studio, 

jednol. pokoj,  vlastní koupelna a vlastní kuchyně, bez stravy
6 320 900

Chester

Kurz/týdny 2 3 4 6 12 další týden

General 16 490 24 740 32 560 47 360 84 360 7 030

General English 25+ 31 990 47 980 62 920 93 590 --- ---

CENÍK KURZŮ 2023:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz


