
Brighton

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, odvoz z Heathrow nebo Gatwicku 
a zpět ve stanovené časy, závěrečný certifikát, uvedený program pro volný čas a pojištění proti úpadku CK.

• pro děti a mládež
od 13 do 17 letAngličtina

BrightonBrighton, letní kurzy pro děti a mládež od 13 - 17 let, rezidence a rodiny, bohatý 
program, 2 týdny pobytu (výuka+ubytování+stravování+odvozy) od 45 990 Kč!

Anglie

European Centre (EC) je uznaná Britskou radou, 
je členem English UK, specializuje se na intenzivní 
kurzy pro mládež a dospělé.
Brighton je živé přímořské letovisko s 250 tisíci oby-
vateli, leží hodinu vlakem jižně od Londýna. 
Výuky probíhá v hlavní budově EC Brighton - Dol-
phin House nebo na Brighton College. Účastníci 
kurzu Classic Residence jsou ubytování v Brighton 
University Campus.
Brighton University Campus je skvěle vybavený 
kampus. Chlapci a dívky bydlí v oddělených čás-
tech kampusu, na patrech bydlí také supervizoři 
z EC, takže dozor a pomoc je zaručena 24 hodin 
denně. Jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou 
jsou k dispozici za příplatek 760 Kč týdně. Do ško-
ly děti jezdí školním autobusem zdarma, na aktivi-
ty se dopravují MHD.

Cena kurzů angličtiny Classic zahrnuje při dvoutý-
denním kurzu 1 celodenní výlet (2 celodenní výle-
ty při třítýdenním kurzu), 5 půldenních a 5 večer-
ních aktivit týdně.
Můžete se těšit na celodenní výlet do Londýna nebo 
Cambridge. Mezi odpolední akce patří prohlídka 
Brightonu, návštěva zábavního mola Brighton Pier 
nebo místního akvária, návštěva slavného paláce 
Royal Pavilion, hradu Arundel Castle, herní cent-
rum Laser Zone nebo sportovní odpoledne. Večer-
ní akce zahrnují večírky na uvítanou a na rozlouče-
nou, filmový večer, tématickou diskotéku, lekce sal-
sy, kvízy či soutěže nebo talentovou show. V Brigh-
tonu se rozhodně nudit nebudete!
Všichni studenti si musí zakoupit jízdenku na místní 
MHD, cena je cca 27 GBP za týden.

1. Italština ....................................................... 20%
2. Španělština ................................................ 12%
3. Arabština ................................................... 8%
4. Francouzština ............................................ 8%
Čeští studenti ............................................... 5%

1.  Příplatek za speciální dietu v rodinách je 1 370 Kč týdně.
2.  Všichni studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 27 GBP na týden.
3.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte cestujícího s asistencí letušky je 1 370 Kč za jednu cestu.
4.  Příplatek za vlastní koupelnu na kolejích je 760 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow nebo Gatwick do Brightonu a zpět je zdarma pro 
přílety a odlety vždy v sobotu mezi 8.00 - 20.00 hod.

Škola: EC Brighton

Studenti na aktivitách, výuka a studenti školy EC před kampusem

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod. 
nebo 14.15 - 15.45; 16.00 - 17.30 hod.
Dopolední a odpolední výuka se střídá.
Začátky: Classic Homestay: každou sobotu od 
15.6. do 3.8.2019; kurzy končí 17.8.2019.
Classic Residence: každou sobotu od 29.6. do 
27.7.2019; kurzy končí 10.8.2019.

Classic Homestay 20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

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

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

Classic Homestay 45 990 66 510 86 940 21 510

Classic Residence 56 970 82 920 108 930 26 990

Ubytování je od soboty před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. Noc navíc nelze.

1. Rodina Brighton, cca 45 min. jízdy od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, teplý 

oběd nebo oběd v balíčku, WiFi zdarma, praní jednou týdně v ceně! 

Děti jezdí do školy MHD, jízdné stojí cca 27 GBP/týden.

2. Brighton University Campus, cca 20 min. jízdy od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze,

teplý oběd nebo oběd v balíčku, na výlety a o víkendu obědy v balíčku, večeře jsou teplé, vlastní ručníky s sebou! 

Praní a WiFi jsou zdarma! Děti do školy jezdí školním autobusem zdarma, na aktivity se dopravují MHD.

Pro mladé studenty ve věku 13 - 17 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Brighton. 
Můžete volit ubytování v hostitelských rodinách nebo na koleji.

Classic Homestay má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a bohatý program pro volný 
čas. Studenti jsou ubytovaní v hostitelských rodinách.

Classic Residence má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a bohatý program pro volný 
čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.
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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:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2018):

Sleva s
kamarádem

více na str. 7


