
• pro dospělé od 18 let
průměrný věk 27 let Angličtina

WhitiangaNádherný poloostrov Coromandel, Whitianga, městečko, úžasná příroda, rodiny 
a rezidence v docházkové vzdálenosti, 4 týdny od 19 290 Kč, 12 týdnů od  56 970 Kč!

Nový Zéland

Škola: Coromandel Outdoor Language Centre

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

COLC (Coromandel Outdoor Language Centre)  
sídlí v jednom z nejkrásnějších koutů Nového Zé-
landu a kromě angličtiny pořádá řadu aktivit:
setkáte se s umělci, farmáři, prodavači apod. a po-
znáte angličtinu přímo v praxi.
Škola vznikla roku 1988 a je členem prestižních aso-
ciací English New Zealand a IALC a má registra-
ci NZQA (patří do nejvyšší kategorie 1). Škola má 
kapacitu nejvíce 50 studentů a kvalifikované učitele 
angličtiny z Velké Británie, Kanady, Austrálie a No-
vého Zélandu. WiFi je zdarma.
Whitianga má cca 4 000 obyvatel a leží na vý-
chodním pobřeží Severního ostrova, na poloo-
strově Coromandel, 2,5 hodiny jízdy autem od 
Aucklandu. Whitianga proslula krásnými písečnými 
plážemi, nedotčenou přírodou a v neposlední řadě 
také svým 18ti jamkovým golfovým hřištěm! Může-
te zde rybařit, surfovat, plavat. 
Whitianga Vás určitě nadchne a potěší Vás také 
ubytování v hostitelských rodinách, většinou v do-
cházkové vzdálenosti nebo v rezidenci 5 minut 
chůze od školy. 

Whitianga leží blízko atraktivních míst Nového Zé-
landu jako je jezero Taupo (projížďka tryskovým 
člunem po řece Haka, bungee jumping) nebo jes-
kyně Waitamo - škola Coromandel OLC tam pořá-
dá placené víkendové výlety.
Můžete se účastnit aktivit školy, od různých spor-
tů (golf, squash, tenis, fotbal, badminton atd.), přes 
horolezectví, jízdu na koni, cykloturistiku až po pro-
cházky přírodou a rybaření!

1. Němčina .................................................... 44%
2. Japonština .................................................. 15%
3. Francouzština ............................................ 10%
4. Thajština ..................................................... 10%
5. Španělština ................................................ 9%
Čeští studenti ............................................... 0,9%

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 200 NZD, pro klienty INTACTu jen 2 830 Kč!
2.  Ubytovací poplatek je 200 NZD, pro klienty INTACTu jen 2 830 Kč!
3.  Učební materiály na každých 10 týdnů studia stojí 1 260 Kč.
4.  Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů Vám rádi zajistíme, cena je 4 640 Kč.
5.  Rádi Vám poradíme, jak si v poměrně krátké době vyřídit pracovní NZ vízum (pro pobyty do 1 roku).
6.  Studenti musí ve škole prokázat, že mají platné zdravotní a cestovní pojištění po celou dobu pobytu.

Odvoz mikrobusem „shuttlem“ organizovaným školou z letiště v Aucklandu do ubytování
ve Whitianga stojí 1 730 Kč. Odjezd ve 14 hod. Cesta trvá 2,5 hodiny. 
Pokud si objednáte 12 nebo více týdnů kurzu, máte odvoz shuttlem z letiště do rodiny ZDARMA!
Pokud shuttle nestihnete, můžete letět charterovým letem z Aucklandu do Whitiangy za cca 300 NZD.

Studenti na pláži a pláž, outdoorové aktivity, výuka

Whitianga

Nevyučuje se: 1.1. - 4.1., 28.1., 6.2., 19.4., 22.4., 
25.4., 3.6., 28.10., 23.12.2019 - 3.1.2020.
Výuka probíhá: Part Time: 9.00 - 10.40; 11.00 
-12.00 hod. Full Time: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.00; 
13.15 - 14.45 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Part Time 15 55 minut 4 - 12 týdnů 12 nejvíce 2 - 10

Full Time 15+8 55 minut* 4 týdny + 12 nejvíce 2 - 10

*Dopolední lekce trvají 55 minut, odpolední lekce mají 45 minut.

Kurz/týdny 4 6 8 12 14 další týden

Part Time 19 290 28 940 38 580 56 970 --- ---

Full Time 25 320 35 720 46 980 69 730 80 740 5 770

Ubytovací poplatek je 2 830 Kč. Ubytování je od neděle (soboty) před 

začátkem kurzu do neděle (soboty) po ukončení kurzu.
cena týdně noc navíc

1. Rodina, do 25 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze

o víkendech, WiFi a praní 1x týdně zdarma
3 980 580

2. Rezidence Little Paradise Lodge, 5 min. chůze od školy, sdílená kuchyně, bez stravy, WiFi, pračka k dispozici

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna 3 450 ---

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna 4 240 ---

Part Time má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů, kurz trvá nejvíce 12 týdnů.

Full Time má 15 dopoledních lekcí a 8 odpoledních lekcí týdně (část výuky probíhá v přírodě, 
mimo třídu). Kurz může trvat až rok. Pokud si koupíte nejméně14 týdnů kurzu, můžete 
během kurzu legálně pracovat. 

---
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