
Brighton

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený 
program pro volný čas a pojištění proti úpadku CK.

• pro děti a mládež
od 14 do 17 letAngličtina

BrightonBrighton, letní kurzy pro děti a mládež od 14 do 17 let, rezidence, bohatý 
program, 2 týdny pobytu (výuka+ubytování+stravování+aktivity) od 52 950 Kč!

Anglie

Embassy Summer (dříve EC) je uznaná Britskou 
radou, je členem English UK, má desítky škol po ce-
lém světě a specializuje se na kurzy angličtiny pro 
mládež a dospělé. EC odkoupila v roce 2019 řetě-
zec Embassy a všechny letní kurzy pro mládež za-
členila pod značku Embassy Summer.
Brighton je živé přímořské letovisko s 250 tisíci oby-
vateli, leží hodinu vlakem jižně od Londýna. 
Výuka probíhá v Roedean College.
Roedean College je skvěle vybavená škola, jed-
na z nejprestižnějších škol v Anglii, která se nachá-
zí cca 30 minut MHD od centra Brightonu. V are-
álu můžete využít bazén a bohaté sportovní záze-
mí. Studenti jsou ubytováni v rezidenci, která je pří-
mo v areálu školy.

Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 10 od-
poledních a 8 večerních aktivit, 2 půldenní výlety 
a 2 celodenní výlety. Můžete se těšit na celodenní 
výlet do Londýna nebo Canterbury. Mezi odpoled-
ní akce patří prohlídka Brightonu, návštěva zábav-
ního mola Brighton Pier nebo místního akvária, ná-
vštěva slavného paláce Royal Pavilion, hradu Arun-
del Castle nebo sportovní odpoledne. Večerní akce 
zahrnují večírky na uvítanou a na rozloučenou, fil-
mový večer, tématickou diskotéku, lekce salsy, kví-
zy či soutěže nebo talentovou show. Všichni studen-
ti si koupí jízdenku na místní MHD, cena je cca 30 
GBP za týden. V Brightonu se určitě nudit nebudete!

1. Italština ....................................................... 41%
2. Čínština ...................................................... 26%
3. Turečtina .................................................... 9%
4. Španělština ................................................ 7%
Čeští studenti ............................................... 3%

1.  Všichni studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 30 GBP na týden.
2.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte s asistencí letušky (Heathrow) je 2 750 Kč za obě cesty.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Gatwick do Brightonu a zpět (studenti 16 - 17 let) stojí 3 720 
Kč pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod., z letiště Heathrow do Brightonu a zpět 
(studenti 14 - 17 let) stojí 7 980 Kč pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod. 

Škola: Embassy Summer Brighton

Studenti na aktivitách, Brighton Pier, výuka a kampus školy Embassy Summer Brighton

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 hod. 
nebo 13.15 - 14.45; 15.00 - 16.30 hod. Rozvrhy 
se mohou mírně lišit v závislosti na aktuální obsaze-
nosti školy. Dopolední a odpolední výuka se střídá.
Začátky: Každou neděli od 3.7. do 31.7.2022;
kurzy končí 14.8.2022.

Brighton Roedean Residence 20 45 minut 2 - 6 týdnů 16 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

Brighton Roedean Residence 52 950 77 990 101 710 25 280

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

Roedean Residence, v areálu školy, jednolůžkový pokoj pro děvčata, vícelůžkové pokoje pro chlapce, sdílená 

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

Praní a WiFi jsou zdarma! Vratný depozit 30 GBP.

Pro mladé studenty ve věku 14 - 17 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Brigh-
ton. Ubytování je na koleji.

Brighton Roedean 
Residence

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 16 studentů a bohatý program pro volný 
čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.

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

https://bit.ly/3sXmN2b


