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Angličtina

• pro dospělé od 16 (18) let
průměrný věk 20 let

Anglie

Totnes, hipsterské městečko, Devon, 1 lekce = 60 minut, nejvíc 12 studentů ve
třídě, Devon na kolech a pěšky, 2 týdny od 16 590 Kč, 6 týdnů od 34 760 Kč!

Totnes

Škola: English in Totnes

Totnes
Budova školy a výuka

PŘEHLED KURZŮ:

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

3-9

General English

15

60 minut

1 týden +

12 nejvíce

Intensive English

21

60 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

English plus Walking

15

60 minut

2 týdny

12 nejvíce

3-9

English plus Cycling

15

60 minut

2 týdny

12 nejvíce

3-9

English plus Culture

15

60 minut

1 - 2 týdny

4 nejvíce

6-9

POPIS KURZŮ:
General English

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů od 16 let.

Intensive English

má 21 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů od 16 let.

English plus Walking

má 15 lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 12 studentů od 18 let, 4
odpolední vycházky a 1 celodenní vycházku týdně po okolí Totnesu v doprovodu průvodce. Detailní program rádi zašleme.

English plus Cycling

má 15 lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 12 studentů od 18 let,
3 půldenní a 1 celodenní cyklovýlet týdně kolem Totnesu, jižního pobřeží Devonu, v národním parku Dartmoor, po severním pobřeží Cornwallu.
Škola doporučuje vzít si vlastní kolo, ale lze jej zapůjčit i ve škole.

English plus Culture

má 15 lekcí obecné angličtiny zaměřených na kulturu a památky Devonu ve
třídě max. 4 studentů od 18 let a 5 půldenních návštěv kulturních památek.
Výuka probíhá mimo budovu školy. Program Vám rádi zašleme.

CENÍK KURZŮ 2021:
Kurz/týdny

1

2

3

4

6

další týden

General English

8 390

16 590

24 880

32 870

34 760

5 790

Intensive English

10 220

20 220

30 330

39 980

41 430

6 910

English plus Walking

---

24 880

---

---

---

---

English plus Cycling

---

26 220

---

---

---

---

English plus Culture

12 980

25 460

---

---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, přístup k online výukovému programu 3 měsíce po ukončení kurzu, program pro volný čas, závěrečný
certifikát a pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:
Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do neděle po ukončení kurzu.

cena týdně

noc navíc

jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, od 18 let

3 340

480

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, od 18 let

4 430

630

jednolůžkový pokoj, plná penze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, od 16 let

5 920

850

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze, WiFi zdarma, od 18 let

5 610

800

Rodina, 25 minut pěšky od školy, praní 1x týdně zdarma

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Londýn Heathrow do ubytování stojí 2 660 Kč pro přílety v
neděli od 11.00 do 17.00 hod a odlety v neděli po 13.00 hod. Odvoz zpět stojí stejně. Odvoz mimo uvedené časy stojí 7 990 Kč za jednu cestu. Odvoz z letiště Bristol v neděli, přílet od 11.00 do 17.00 hod
a odlet po 13.00 hod. stojí 1 360 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Odvoz mimo uvedené časy stojí 4 510 Kč.

PŘÍPLATKY:
1.	Registrační poplatek účtovaný školou je 1 140 Kč.
2.	Příplatek za speciání dietu v rodině je 760 Kč týdně. Příplatek za příjezd v sobotu je 750 Kč.

---

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: 1.1., 20.12.2021 - 3.1.2022.
Výuka probíhá: General English: 9.00 - 10.00; 10.15
- 11.15; 11.30 - 12.30 hod.
Intensive English: 9.00 - 10.00; 10.15 - 11.15; 11.30
- 12.30; 13.30 - 15.00 hod. (ve Čt není odp.výuka).
English plus Walking, English plus Cycling, English plus
Culture: 9.00 -10.00; 10.15 - 11.15; 11.30 - 12.30 hod.;
13.30 - 17.00 hod. (odpolední aktivity).
Začátky: Každé Po, je-li v Po svátek, začíná se v úterý.
English plus Cycling: 26.4. - 7.5., 19.7. - 30.7.2021.
English plus Walking: 7.6. - 18.6., 2.8. - 13.8.2021.
English plus Culture: každé pondělí.

POPIS ŠKOLY:
English in Totnes je uznána Britskou radou a je členem asociace English UK, má akreditaci IALC. Škola
byla založena roku 1980, od roku 2016 sídlí na slavné Totnes High Street v budově Gate House.
Škola má 13 prostorných, klimatizovaných tříd s interaktivními tabulemi, 2 klubovny a počítačové místnosti,
terasu a zahradu. WiFi je zdarma.
Kromě kurzů obecné angličtiny nabízí škola poznávání okolních krás formou procházek a vyjížděk na kole
a návštěv kulturních a historických památek.
Totnes je menší, historické město v hrabství Devon. Obyvatelé jsou hrdí na místní tradice. Do města se v posledních 10 letech přistěhovalo hodně mladých lidí z Londýna, které přilákal místní kolorit a okolní příroda. Totnes je dnes hipsterské město. Ve městě je mnoho restaurací, barů, kaváren a místní malé řemeslné podniky a
krámky. Přidejte k tomu krále Artuše, Agathu Christie
a národní park Dartmoor a máte tip na perfektní místo ke studiu angličtiny.

VÝLETY A AKTIVITY:

Škola pořádá aktivity a výlety zdarma i za příplatek.
Kurz English plus Cycling zahrnuje 3půldenní výlety na
kole, 1 večerní aktivitu a celodenní sobotní cyklovýlet.
Projedete jižní pobřeží Devonu, Dartmoor a skalnaté
pobřeží severního Cornwallu.
Kurz English plus Walking zahrnuje 3 půldenní výlety,
1 večerní aktivitu a celodenní sobotní výlet. Poznáte
jižní pobřeží Devonu, stezku kolem řeky Dart, pobřeží
Cornwallu od Looe do Polperra, Dartmoor.
Kurz English plus Culture zahrnuje 3 půldenní výlety,
1 večerní aktivitu a celodenní sobotní výlet.
Mezi oblíbené aktivity patří např. lezectví, výlet do Dartmooru, Exeteru, Torquay, návštěva Paignton Zoo, procházka po pláži, surfování, akvárium v Torquay nebo
v Plymouthu, výlet na lodi po řece Dart, bowling, jeskyně, kajaking, projížďka vlakem po Devonu či trampolíny. O víkendu se můžete zúčastnit celodenních výletů
do měst Bath, Plymouth, Stonehenge či Exeter. Ceny
výletů jsou od 10 do 30 GBP.

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):
1. Italština........................................................ 30%
2. Španělština.................................................... 30%
3. Němčina ................................................... 15%
4. Japonština................................................... 10%
Čeští studenti................................................
2%

