
Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, odvoz z letiště do ubytování a zpět 
v uvedené dny a časy, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku CK.

• pro mládež
od 15 do 17 letAngličtina

Bournemouth/Christchurch
Bournemouth, letní kurzy pro mládež, 20 nebo 30 lekcí týdně, ubytování 
v rezidenci, 2 týdny od 46 710 Kč včetně ubytování, plné penze a odvozů!

Anglie

Sprachcaffe je jazyková škola, která pořádá kurzy
pro děti a mládež po celém světě, celkem v 10 ze-
mích. Sprachcaffe je uznaná Britskou radou a pořá-
dá kurzy pro mládež také v Londýně a Brightonu.
Sprachcaffe Bournemouth vyučuje kurzy pro mlá-
dež v prostorách Christchurch Library & Learning 
Centre v Christchurch, která sídlí cca 30 minut auto-
busem od Bournemouth. Studenti cestují autobusem, 
který je zdarma za doprovodu zastupce školy. Sní-
daně a večeře jsou podávány v Rezidenci, oběd je 
formou balíčku.
Studenti bydlí v rezidenci Cranborne House, v Bour-
nemouth.
Bournemouth je krásné velké letovisko necelé dvě 
hodiny od Londýna. Město má 12 kilometrů písečných 
pláží a patří mezi nejslunnější místa v Británii. Bourne-
mouth je v Anglii velmi oblíbené letovisko, má krásnou 
parkovou úpravu, každý pátek můžete na pláži pozo-
rovat ohňostroj. Bournemouth je také univerzitní měs-
to a má i fotbalový klub, který hraje Premier League.

Cena kurzů U20 zahrnuje jeden celodenní sobot-
ní  výlet a dva půldenní výlety během dvoutýdenní-
ho kurzu. Třítýdenní kurz zahrnuje dva sobotní ce-
lodenní výlety. 
Každé odpoledne ve všední den je nějaká aktivi-
ta, například turnaj v kuželkách, návštěva místní-
ho oceanária, místních pláží, sportovní odpoled-
ne aj. V pondělí je večírek na uvítanou nových stu-
dentů, v úterý je volno, ve středu promítání filmu, ve 
čtvrtek disco a v pátek je večírek na rozloučenou. 
Celodenní sobotní výlet míří obvykle do Londýna, 
v neděli máte volno. Bournemouth je u zahranič-
ních studentů nejoblíbenější místo v Anglii! Vyzkou-
šejte Bournemouth!

1.  Jízdenka na MHD v Bournemouth stojí cca 23 GBP týdně.
2.  Vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky (nepovinné) stojí 4 450 Kč/jedna cesta.
3.  Příplatek za speciální dietu je 1 120 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha nebo pro klienty starší 16 let letenku Praha - Bourne-
mouth - Praha (pouze nedělní lety) za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow do ubytování v Bournemouth a zpět je zahrnut v ceně kurzu,
pokud přiletíte v neděli a odletíte v sobotu mezi 10.00 - 18.00 hod. Odvoz v jiné časy stojí 10 070 Kč.
Odvoz organizovaný školou z letiště Bournemouth do ubytování stojí 910 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

Škola: Sprachcaffe Bournemouth

Studenti o přestávce, rezidence, pláž v Bournemouth a studenti na pláži

Nevyučuje se: 26.8.2019.
Výuka probíhá: U20 Standard Residence: 9.00 
- 10.30; 11.00 - 12.30 hod.
U20 Intensive Residence: 9.00 - 10.30; 11.00 - 
12.30 hod.; 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí od 8.7. do 19.8. Kurzy
končí 30.8.2019.

U20 Standard Residence 20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

U20 Intensive Residence 30 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

U20 Standard Residence 46 710 69 640 90 920 22 610

U20 Intensive Residence 50 980 75 560 99 970 24 880

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

Rezidence Cranborne House, cca 30 minut autobusem od školy, apartmán se 7 jednolůž-

kovými pokoji, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna pro každý pokoj, WiFi, plná penze, sní-

daně a večeře v Rezidenci, obědy formou balíčku, praní za příplatek 2,60 GBP.

2 880

Kurzy jsou určeny motivovaným studentům od 15 do 17 let, kteří chtějí studovat angličtinu na jižním po-
břeží Anglie, v krásném letovisku Bournemouth. Ubytování je v Bournemouth, výuka v Christchurch.

U20 Standard má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

U20 Intensive má 30 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.
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Bournemouth

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2019:

CENÍK KURZŮ 2019:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

Sleva s
kamarádem

více na str. 7

1. Němčina .................................................... 61%
2. Čeští studenti ........................................... 15%
3. Italština ....................................................... 9%
4. Polština ....................................................... 5%
5. Maďarština ................................................ 4%

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2018):


