
Eastbourne

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

• pro mládež od 10 do 17 let
a od 14 do 17 letAngličtina

Eastbourne
Eastbourne, krásné letovisko, nádherná budova, bohatý program, rodiny, 
rezidence, 2 týdny kurzu včetně ubytování a stravování za 35 620 Kč!

Anglie

Škola LTC (Language Teaching Centre) je uznána 
Britskou radou a je členem asociace English UK.
LTC Eastbourne byla založena roku 1954 a sídlí
v nádherné budově z 18. století, která patří vévodo-
vi z Devonshiru. Do centra a na pláže se dostanete 
za 15 minut. LTC je velká přátelská škola, která stu-
dentům nabízí kromě moderního vybavení i možnost
ubytování v rezidenci v areálu školy.
Eastbourne je příjemné, exkluzivní letovisko na ji-
hovýchodním pobřeží Anglie. Město má 100 000 
obyvatel a je nejslunnějším místem v Británii. Z le-
tiště Gatwick, odkud létají přímé lety z Prahy, se do 
Eastbourne dostanete vlakem za 70 minut.  
Eastbourne má 6 kilometrů dlouhou pláž se zá-
bavním molem Eastbourne Pier, nábřeží je lemo-
vané viktoriánskými hotely a krásnými květinovými 
záhony. Nedaleko města jsou slavné křídové útesy 
Beachy Head a Seven Sisters. Eastbourne se sta-
lo atraktivním letoviskem ve viktoriánské době, kdy 
zde svůj palác postavil vévoda z Devonshiru, dnes 
sídlo školy LTC.
Eastbourne je proslulé ženským tenisovým turna-
jem, který proběhne 23. - 29.6.2019. Turnaj je pro 
tenistky generálkou pro Wimbledon. Další velkou 
událostí v Eastbourne je Airbourne, 4denní letecká 
přehlídka, nejlepší v Británii, která proběhne 15.8. 
- 18.8.2019. Uvidíte letadla z Bitvy o Británii i mo-
derní letadla. Přehlídky se účastní nejlepší letecké 
akrobatické týmy jako jsou Red Arrow a Typhoon 
a sledovat jejich výkony můžete zdarma!
Řada slavných lidí v Eastburne studovala, narodila 
se tu nebo zde žila. Nejznámější současnou rodač-
kou je Theresa May, britská premiérka.

Cena kurzu Junior Standard zahrnuje celodenní 
sobotní výlet a půldenní výlet ve středu, dále od-
polední a večerní program pro volný čas po celý 
týden. Celodenní výlety míří např. na Chichester 
a Arundel Castle, Hampton Court, Portsmouth, 
Windsor, Londýn, půldenní výlety např. na Lewes 
Castle, Battle Abbey nedaleko Hastingsu, Royal 
Pavilion a Sealife centrum v Brightonu. Odpoled-
ní a večerní aktivity zahrnují různé sporty, kvízy, 
hry, diskotéky.

1. Italština ....................................................... 34%
2. Ruština ........................................................ 11%
3. Španělština ................................................ 8%
4. Francouzština ............................................ 7%
Čeští studenti ............................................... 3%1.  Poplatek za asistenci s odbavením na letišti stojí 1 160 Kč a je povinný pro studenty mladší 16 let.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Londýn Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Vyzvednutí a odvoz organizovaný školou z letiště Londýn Heathrow do ubytování v Eastbourne 
a zpět stojí 7 160  Kč, odvoz z letiště Londýn Gatwick do ubytování v Eastbourne a zpět stojí 5 460 Kč. 
Platí pro přílety a odlety mezi 11.00 - 18.00 hod., pouze v neděli!
Poplatek škole za asistenci s odbavením na letišti je 1 160 Kč a je povinný pro studenty mladší 16 let.

Škola: Language Teaching Centre (LTC) Eastbourne

Studenti před budovou školy a volnočasové aktivity 

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.45; 11.00 - 12.30 hod.
Začátky: Kurzy Junior Family a Junior Residence 
probíhají od 9.6. do 4.8., kurzy končí 18.8.2019. 

Junior Standard Family 20 45 minut 2 - 4 týdny 16 nejvíce 3 - 9

Junior Standard Residence 20 45 minut 2 - 4 týdny 16 nejvíce 3 - 9

Kurz/týdny 2 3 4

Junior Standard Family 35 620 53 430 69 910

Junior Standard Residence 35 620 53 430 69 910

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

1. Rodina, dvoulůžkový nebo trojlůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, od pondělí do pátku teplé obědy,

o víkendu obědy v balíčku. Max. 45 minut autobusem od školy, WiFi zdarma, praní zajištěno, ručníky poskytnuty.

2. Kolej školy, vícelůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, od pondělí do pátku teplé obědy, o víkendu 

obědy v balíčku. V areálu školy, WiFi zdarma, pračka k dispozici, ručníky s sebou.

Junior Standard 
Family

má 20 lekcí týdně ve třídě nejvíce 16 studentů a bohatý program pro volný čas. 
Je pro studenty od 14 do 17 let, bydlení v rodinách.

Junior Standard 
Residence

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 16 studentů a bohatý program pro volný čas. 
Je určen studentům od 10 do 17 let, kteří jsou ubytováni na koleji v areálu školy.
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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


