
Exmouth

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

• pro děti a mládež
od 14 do 17 letAngličtina

Exmouth
Exmouth, letní kurzy pro mládež, malé, klasické anglické přímořské letovisko, 
bohatý program, rodiny blízko školy, 2 týdny s ubytováním od 29 990 Kč!

Anglie

Hello! Exmouth je rodinná škola, která se speci-
alizuje na jazykové kurzy pro děti a mládež. Byla 
založena roku 1988, má akreditaci British Council 
a je členem English UK. Škola sídlí v centru města, 
má 10 kvalitně vybavených tříd, WiFi zdarma a 3 
počítače s přístupem na internet.
Exmouth je krásné přímořské město ležící v hrab-
ství Devon v jihovýchodní Anglii, nedaleko Exete-
ru. Exmouth má asi 44 tisíc obyvatel a pyšní se 2 
mílemi písčitých pláží. Město má tradici jachtingu 
a windsurfingu. Exmouth je malé město, kde se stu-
denti téměř všude dostanou pěšky, případně si mo-
hou ve škole zakoupit jízdenku na veřejnou dopra-
vu za cca 12 GBP na týden. Pokud budete bydlet 
dál než 30 minut chůze od školy, dostanete auto-
busovou permanentku zdarma.

Cena všech kurzů zahrnuje 2 celodenní výlety, 5 
odpoledních (dopoledních) a 2 večerní aktivity týd-
ně. Můžete se těšit na výlet do nádherného lázeň-
ského města Bath, slavného přístavního města Ply-
mouth a do národního parku Dartmoor, kde se pa-
sou divocí koně a který je dějištěm Psa Baskervil-
ského. Odpoledne (dopoledne) na Vás čeká pro-
hlídka Exeteru, rybolov, sportovní hry na pláži, cra-
zy golf, fotbal, basketbal, badminton a samozřej-
mě plavání. Večer bývá diskotéka nebo lekce sal-
sy. V neděli budete mít volno.
Program kurzu Junior+Multisports je více za-
měřený na sporty, celkem 3 kulturní aktivity a 7 
sportovních aktivit během 2týdenního pobytu, 
v průměru tedy 5 aktivit týdně.
Program kurzu Junior+Tennis má 3 kulturní aktivi-
ty a 7 lekcí tenisu týdně pod dohledem kvalifikova-
ného instruktora.

1.  Týdenní autobusová jízdenka stojí cca 12 GBP, dostanete ji zdarma, pokud budete bydlet dál než 
30 minut chůze od školy.

2.  Příplatek za speciální dietu je 850 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow (Bristol) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Škola zajišťuje asistovaný odvoz studentů z letiště Londýn Heathrow a zpět autobusovou linkou 
National Express za 5 460 Kč, platí pro přílety mezi 9.00 až 16.00 hod. a odlety mezi 14.00 až 22.00 
hod. - vždy v neděli. Po příletu na letiště Heathrow studenta vyzvedne zástupce dopravní společnosti a 
doprovodí ho k autobusu do Exeteru. V Exeteru bude na studenta čekat buď hostitelská rodina nebo taxi, 
kteří jej dopraví do ubytování v Exmouthu. Cesta zpět probíhá stejně, student bude odvezen do Exeteru 
k autobusu na letiště Londýn Heathrow, kde jej vyzvedne zástupce dopravní společnosti a zavede jej 
k check-in. Na letišti jsou studenti pod dohledem zástupců dopravní společnosti.
Odvoz organizovaný školou z letiště Bristol pro studenty starší 16 let a zpět stojí 7 890 Kč. Cena za 
odvoz po 22.00 hod. je 8 380 Kč.

Škola: Hello! Exmouth (dříve Mountlands)

Studenti na pláži a výuka

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod. 
nebo 13.00 - 14.30; 15.00 - 16.30 hod.
Dopolední a odpolední výuka se po týdnu střídá.
Začátky: Každou neděli od 27.6. do 1.8.2021; 
kurzy končí 15.8.2021.Junior Summer School 15 60 minut 2 týdny + 15 nejvíce 4 - 8

Junior+Multisports 15 60 minut 2 týdny + 15 nejvíce 4 - 8

Junior+Tennis 15 60 minut 2 týdny + 15 nejvíce 4 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

Junior Summer School 29 990 44 750 59 670 14 920

Junior+Multisports 32 980 49 350 65 740 16 340

Junior+Tennis 35 810 52 990 70 660 17 660

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

Rodina, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, obědy v balíčku, vlastní ručníky na pláž s sebou, praní

1x týdně zdarma, WiFi zdarma. Rodiny zpravidla bydlí do 30 minut chůze nebo jízdy autobusem od školy.

Pro mladé studenty ve věku 14 - 17 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině, užít si bohatý program 
pro volný čas a chtějí poznat Exmouth, krásné přímořské město.

Junior Summer School má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Program pro 
volný čas je zaměřen všeobecně: hry, výlety, sporty, kvízy, soutěže.

Junior+Multisports má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Program pro 
volný čas je více zaměřen na sporty, např. tenis, badminton, volejbal, fotbal.

Junior+Tennis má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Program pro 
volný čas je zaměřen na tenis.

---

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):
1. Španělština ................................................ 23%
2. Italština ....................................................... 22%
3. Francouzština ............................................ 21%
4. Němčina .................................................... 20%
Čeští studenti ................................................ 10%

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


