
Cheltenham, studenti na výletě a na školní zahradě, dům hostitelské rodiny

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: English Extra Summer: 9.00 - 
10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Academic English Extra Summer: 9.00 - 10.30; 
10.45 - 12.15; 13.30 - 15.00 hod.
Začátky: Kurzy začínají 14.6.2021 a končí 
20.8.2021.

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

Angličtina
CheltenhamCheltenham, krásné autentické anglické město, intenzivní letní kurzy pro mlá-

dež, 2 týdny kurzu včetně ubytování a programu pro volný čas od 44 770 Kč!

Anglie

inlingua Cheltenham byla založena v r. 1990
a od té doby získala pověst velmi kvalitní školy. 
Je uznána Britskou radou.
Škola sídlí ve dvou budovách, 50 metrů od High 
Street, hlavní nákupní třídy. Má celkem 28 tříd, 45 
počítačů, klubovnu, knihovnu, kavárnu, terasu a 
malé fotbalové hřiště. WiFi zdarma je samozřej-
mostí v obou budovách.
Cheltenham je krásné autentické anglické město 
70 kilometrů od Bristolu a 60 km od Oxfordu. Měs-
to má cca 120 000 obyvatel, má vysokou kvalitu ži-
vota a nízkou kriminalitu. Má skvělou polohu, blízko 
Cheltenhamu je Bath, Bristol, Birmingham, Oxford 
a Cardiff. Cheltenham je univerzitní město s mnoha 
obchody, restauracemi, kluby, parky a také festiva-
ly (Cheltenham Gold Cup). Motto Cheltenhamu je 
„Zdraví a vzdělání“.

Cena 2týdenního kurzu English Extra Summer za-
hrnuje 6 odpoledních a 8 večerních aktivit, páteční 
barbecue, celodenní a půldenní výlet o víkendu. 
Cena 2týdenního kurzu Academic English Extra 
Summer zahrnuje 8 večerních aktivit, páteční bar-
becue a celodenní výlet o víkendu. 
Škola pořádá řadu odpoledních a večerních ak-
tivit, např. prohlídku města, návštěvu Scavenger 
Hunt, čokoládový Cadbury World, Gloucester 
Cathedral, Bibury and Bourton, Pittville Park, Bris-
tol Cabot Circus, Warwick Castle, Funky Ware-
house (trampolíny, lezení), barbecue ve škole, ka-
raoke, disco, plavání, golf, pizza party nebo fish 
and chips night. Celodenní sobotní výlety míří do 
Londýna, Bathu, Cardiffu, Oxfordu, Bristolu či Stat-
ford upon Avon. Neděle studenti tráví se svou hos-
titelskou rodinou. 

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bristol - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Bristol do ubytování a zpět  pro studenty starší 16 let stojí 7 590 Kč.
Odvoz z Heathrow do ubytování a zpět pro studenty mladší 16 let stojí 9 980 Kč.

Škola: inlingua Cheltenham

English Extra Summer 20 45 minut 1 - 8 týdnů 12 nejvíce 2 - 8

Academic English Extra Summer 30 45 minut 1 - 8 týdnů 12 nejvíce 2 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 5

English Extra Summer 44 770 66 480 88 630 102 990

Academic English Extra Summer 47 770 70 940 94 580 108 970

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

Rodina, do 45 minut MHD od školy, jednolůžkový až dvoulůžkový pokoj, polopenze (plná penze za příplatek 

610 Kč týdně), WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

Pro mladé studenty ve věku 12 - 17 let, kteří si chtějí zlepšit angličtinu.

English Extra
Summer

má 20 lekcí týdně ve třídě nejvíce 12 studentů a je určen pro studenty ve věku 
12 - 15 let. Kurz zahrnuje kromě výuky také bohatý program pro volný čas. 

Academic English 
Extra Summer

má 30 lekcí týdně ve třídě nejvíce 12 studentů a je určen pro studenty ve věku 
16 - 17 let. Kurz zahrnuje výuku, večerní a víkendový program pro volný čas. 
Studenti mají možnost si sami vybrat odpolední aktivity a program.

1.  Příplatek za plnou penzi v rodině je 610 Kč týdně.
2.  Příplatek za speciální dietu není, ale škola inlingua nemůže garantovat splnění dietních požadavků.

---

Cheltenham

1. Italština .......................................................... 30%
2. Španělština ................................................... 20%
3. Japonština .................................................... 15% 
4. Arabština ...................................................... 10%
Čeští studenti .................................................. 2%

• pro děti a mládež 
od 12 do 15 let a od 16 do 17 let

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

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. 2019):

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



inlingua Cheltenham, Velká Británie

Budova školy inlingua Cheltenham

Cheltenham
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Studentky školy inlingua Cheltenham na výletě

Studenti školy inlingua Cheltenham při aktivitách
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Studenti školy inlingua Cheltenham při aktivitách

Studenti školy inlingua Cheltenham při aktivitách



inlingua Cheltenham, Velká Británie

Studenti školy inlingua Cheltenham při aktivitách

Hostitelská rodina a studenti škol inlingua Cheltenham


