
Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro dospělé od 17 let
průměrný věk 28 let (v létě 25 let)Angličtina

BrayBray, pohodové letovisko blízko Dublinu, kvalitní škola, rodiny a apartmány, 
1 lekce = 60 minut, 2 týdny kurzu od 10 990 Kč, 12 týdnů od 52 970 Kč!

Irsko

ATC Bray organizuje pro studenty odpolední 
a večerní aktivity. Můžete navštívit centrum Dublinu, 
National Gallery of Ireland, Guiness Storehouse 
nebo se podívat na Bray Head. Večer je na pro-
gramu bowling, promítání filmů nebo návštěva 
irské hospůdky. Aktivity jsou za drobný poplatek. 
O víkendu nabízí ATC placené výlety do blízkého 
či vzdálenějšího okolí.

1. Portugalština .............................................. 24%
2. Španělština ................................................ 15%
3. Italština ....................................................... 12%
4. Japonština .................................................. 7%
5. Francouzština ............................................ 5%
Čeští studenti ................................................ 2%

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 990 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 990 Kč.
2.  Příplatek za speciální dietu v rodině je 800 Kč týdně.
3.  Učební materiály a e-learningový program ke kurzům 1 - 12 týdnů stojí 1 590 Kč, nad 12 týdnů 2 520 Kč.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Dublinu do ubytování stojí 2 520 Kč, odvoz zpět stojí stejně. 
Do Bray se snadno dostanete z dublinského letiště veřejnou dopravou za cca 13 EUR.

Škola: ATC Bray

Pobřeží v Dublinu, výuka a studenti ve volném čase

Bray

ATC Bray nabízí kurzy angličtiny v Bray od r. 1964 
a má skvělou pověst. Je členem asociací RELSA, 
ACELS a Quality English. Škola nabízí vysokou kva-
litu za velmi dobrou cenu.
ATC sídlí v Bray, letovisku s krásnou pláží, 20 km 
od centra Dublinu. Škola má vynikající kantory, 23 
moderních tříd, počítačovou učebnu s 25 počítači a 
WiFi zdarma v celé budově školy. Můžete využívat 
novou knihovnu (denně od 14.00 - 17.00 hod.), kde 
jsou přítomni i lektoři, relaxační místnost a kantýnu 
(lednička, mikrovlnka, topinkovač, kávovar a filtro-
vaná voda zdarma). Hostitelské rodiny bydlí do 50 
minut chůze od školy, studentská rezidence je 700 
metrů od školy a apartmány vedle školy. Relaxo-
vat můžete na zahradě školy nebo v patiu. Pokro-
čilí studenti mají možnost zdarma navštěvovat jed-
nou týdně 90minutový seminář zaměřený na ob-
chodní angličtinu.
Bray je malé pohodové  letovisko jižně od Dublinu. 
Většina návštěvníků má pocit, že Bray je předměstí 
Dublinu, protože do centra Dublinu se dostanete za 
35 minut DARTem (dublinská rychlodráha). Bray má 
32 600 obyvatel a je známé pobřežní promenádou  
zakončenou útesem Bray Head. Mezi památky patří 
zejména budova starého soudu, bývalá radnice, 
přístav nebo filmové ateliéry Ardmore Studios, kde 
se natáčel film Statečné srdce s Melem Gibsonem. 
Studujete v malém letovisku a Dublin máte na dosah.

Nevyučuje se: 1.1. - 3.1., 17.3., 13.4., 4.5., 1.6., 
3.8., 26.10., 21.12.2020 - 1.1.2021.
Výuka probíhá:
General: 9.00 - 11.00; 11.30 - 13.30 hod.
Intensive: 9.00 - 11.00; 11.30 - 13.30 hod., v úterý
a ve čtvrtek 14.15 - 17.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

General 20 60 minut 1 týden + 15 nejvíce 2 - 9

Intensive 26 60 minut 1 týden + 15 nejvíce 2 - 9

Kurz/týdny 2 3 4 6 12 další týden

General 10 990 16 480 21 920 30 710 52 970 4 410

Intensive 13 990 20 980 27 870 39 780 70 990 5 920

Ubytovací poplatek účtovaný školou je 990 Kč. Ubytování je od soboty před 

začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu nebo od neděle do neděle.
cena týdně noc navíc

1. Rodina, do 50 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, WiFi zdarma, praní jednou týdně

mimo období od 30.5. do 6.9.2020 5 570 800

v období od 30.5. do 6.9.2020 5 960 800

2. Apartmány ATC, od 18 let, hned vedle školy, sdílená koupelna a kuchyňka, 2 - 3ložnicový apartmán s obývákem

s televizí a DVD, bez stravy, WiFi zdarma, pračka, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR

dvoulůžkový pokoj 4 900 800

jednolůžkový pokoj 5 830 800

3. Studentská rezidence, od 18 let, 700 metrů od školy, u pobřeží, sdílená kuchyně, vlastní koupelna, 2 obývací

pokoje s televizí a DVD, bez stravy, WiFi zdarma, pračka, vratný depozit 100 EUR

dvoulůžkový pokoj, pouze pro klienty cestující společně, cena za osobu 4 900 800

jednolůžkový pokoj 5 830 800

General má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

Intensive má 26 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

---

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:

CENÍK KURZŮ 2020:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

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


