Angličtina

Anglie

• pro mládež
14 - 17 let

Londýn a Brighton, letní kurzy pro mládež, 20 nebo 30 lekcí týdně, rodiny Sleva s
a rezidence, 2 týdny od 33 510 Kč včetně ubytování, plné penze a odvozů! kamarádem
více na str. 7

Brighton, Londýn

Škola: Sprachcaffe Languages Plus

Londýn
Brighton

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

Výuka, studenti v Londýně, molo v Brightonu a studenti na výletě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

U20 Standard

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

PŘEHLED KURZŮ:

POPIS KURZŮ:
Kurzy jsou určeny motivovaným studentům od 14 do 17 let, kteří chtějí studovat angličtinu na jižním
pobřeží Anglie, v nádherném Brightonu nebo v Londýně, úžasné metropoli Velké Británie.
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.

CENÍK KURZŮ 2019:
Brighton
Kurz/týdny

2

3

4

U20 Standard Family

33 510

48 990

64 680

další týden
16 050

U20 Intensive Family

37 590

54 930

72 840

18 090

U20 Standard College

49 750

74 530

99 280

24 950

U20 Intensive College

52 760

78 980

105 560

26 620
další týden

Londýn
Kurz/týdny

2

3

4

U20 Standard Family

37 590

54 950

72 950

18 160

U20 Intensive Family

41 660

61 770

81 870

20 390

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.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2019:

Nevyučuje se: 26.8.2019.
Výuka probíhá: Standard: 9.00 - 12.30 hod.,
Intensive: navíc 13.00 - 14.30 hod., výuka může
probíhat i odpoledne od 15.00 - 18.15 hod.
Začátky: Každé pondělí od 17.6. (kurzy Family
Brighton), od 1.7. (kurzy College Brighton) a od
24.6. (Londýn) do 12.8. Kurzy končí 23.8.2019.

POPIS ŠKOLY:
Sprachcaffe Languages Plus je jazyková škola,
která pořádá kurzy pro děti a mládež po celém
světě, celkem v 10 zemích. Školy Sprachcaffe jsou
akreditované a s pořádáním kurzů pro děti a mládež mají bohaté zkušenosti.
Sprachcaffe Brighton sídlí v dosahu centra Brightonu, blízko mola a pláží. Má 12 tříd, studovnu s počítači i WiFi zdarma a velkou zahradu s možností
pořádání barbecue. Studenti si ve škole mohou zakoupit i drobné občerstvení.
Brighton je oblíbené letovisko, má asi 250 000
obyvatel, leží jen 2 hodiny od Londýna, má 524
metrů dlouhé zábavní molo Brighton Pier, historické centrum s hospůdkami a butiky a krásný palác
Royal Pavillion.
Sprachcaffe Londýn sídlí ve viktoriánské budově ve středostavovské části Londýna Ealing, má 10
kvalitně vybavených tříd, společenskou místnost
a internet zdarma. Škola k výuce občas využívá
i jiné prostory nedaleko hlavní budovy Sprachcaffe.
Londýn je největší západoevropské město s více
než 8 miliony obyvatel. Má unikátní mezinárodní
atmosféru, ve které se mísí historie, moderní umění
nebo móda. Má spoustu muzeí a galerií, které každoročně navštíví miliony turistů.

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

VÝLETY A AKTIVITY:

1. Rodina Brighton, do 45 min. MHD, 2L pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi za příp. 150 Kč týdně, ručníky s sebou.

Cena kurzů U20 zahrnuje jeden celodenní výlet a
dva půldenní výlety během dvoutýdenního kurzu.
Studenti se mohou těšit na večírek na uvítanou, sportovní odpoledne, návštěvy místních památek, kvízy
a soutěže. Výlety míří do okolních měst v Brightonu např. Londýn, Hastings, Portsmouth, v Londýně
např. Oxford, Cambridge, Brighton. V neděli a 1 - 2
všední odpoledne a 1 - 2 všední večery týdně je
volno. Na místě si můžete koupit aktivity navíc. Studenti jsou během aktivit pod dohledem školených
vedoucích, na které se mohou kdykoliv během dne
obrátit. Každý vedoucí má na starost 15 studentů.

2. Kolej Brighton, cca 15 - 50 min. MHD od školy (škola používá 2 budovy), jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna,
plná penze, obědy v balíčku, povlečení a ručníky k dispozici, prádelna k dispozici za poplatek 5 GBP, WiFi zdarma.
3. Rodina Londýn, do 50min. MHD, dvoulůžkový pokoj, plná penze, obědy v balíčku, WiFi zdarma, ručníky s sebou.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Návazná doprava do Brightonu: Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow nebo Gatwick do
ubytování v Brightonu a zpět je zahrnut v ceně kurzu, pokud přiletíte v neděli a odletíte v sobotu mezi
9.00 - 19.00 hod. Odvozy v jiné časy stojí 7 440 Kč.
Návazná doprava do Londýna: Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow do ubytování v Londýně a zpět je zahrnut v ceně kurzu, pokud přiletíte v neděli a odletíte v sobotu mezi 9.00 - 19.00 hod.

PŘÍPLATKY:
1.	Jízdenka na MHD v Brightonu stojí cca 23 GBP týdně.
2.	Jízdenka na MHD v Londýně stojí od 38 GBP týdně, záleží na věku studenta a počtu zón.
3.	Vyzvednutí a předání dětí s asistencí letušky v uvedených dnech a časech 4 560 Kč/jedna cesta.
4.	Příplatek za speciální dietu je 1 120 Kč týdně.

12

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2018):
1. Němčina....................................................
2. Italština.......................................................
3. Polština.......................................................
4. Japonština..................................................
Čeští studenti ...............................................

48%
10%
8%
7%
5%

