
Londýn

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

• pro děti a mládež
od 13 do 17 letAngličtina

Londýn - Shoreditch
Londýn, letní kurzy pro děti a mládež od 13 do 17 let, moderní rezidence, bohatý 
program pro volný čas, 2 týdny kurzu včetně ubytování a stravování za 53 610 Kč!

Anglie

Embassy Summer (dříve EC) je uznaná Britskou 
radou, je členem English UK, specializuje se na in-
tenzivní kurzy pro mládež a dospělé. Má školy 
v Británii, Irsku, Kanadě, USA, na Maltě a v JAR. 
Výuka probíhá v New City College. Studenti jsou 
ubytováni v rezidenci UAL Will Wyatt Court, kte-
rá je jen 5 minut chůze od školy. Rezidence i New 
City College jsou součástí campusu Shoreditch. Ško-
la má basketbalové hřiště, taneční studio, badmin-
tonový kurt, klubovnu. Výuka je tématicky propoje-
ná s programem pro volný čas.
WiFi je zdarma, praní také, studenti si perou ve čtvr-
tek večer. Úklid pokojů jednou týdně, společné pro-
story se uklízejí denně. Od studentů se očekává, že 
budou ve svém pokoji udržovat pořádek.
Jídlo je formou bufetu, ke snídani je výběr cereá-
lií, croissantů, džemů a zavařenin, jogurty, ovoce, 
káva, čaj, džus. K obědu a večeři je teplé jídlo, vý-
běr ze dvou variant, jedna je vegetariánská, dále 
chléb, jogurt nebo zákusek, voda, džus. V den ce-
lodenního výletu je oběd v balíčku.
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 kaž-
doročně navštíví miliony turistů.

Cena kurzu zahrnuje při dvoutýdenním pobytu 2 ce-
lodenní výlety, 5 odpoledních či dopoledních aktivit, 
v závislosti na rozvrhu, a 6 večerních aktivit. Celo-
denní výlety mohou směřovat do Cambridge nebo 
Brightonu. Půldenní aktivity a výlety se věnují lon-
dýnským památkám a galeriím (London Eye, Tate 
Modern Gallery, National Gallery, Tower Bridge) 
nebo různým sportům (fotbal, basketbal, badminton, 
frisbee), večerní akce zahrnují večírek na uvítanou, 
filmový večer, karaoke, tématickou diskotéku, kvízy. 

1. Italština ....................................................... 22%
2. Ruština ........................................................ 15%
3. Turečtina .................................................... 9%
4. Němčina .................................................... 8%
Čeští studenti ............................................... 1%

1.  Jízdenka na MHD stojí cca 37 GBP na týden.
2.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dítěte cestujícího s asistencí letušky je 1 370 Kč za jednu cestu.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow a zpět stojí 3 960 Kč, z letiště Gatwick a zpět stojí 
5 310 Kč, pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod.! Návazná doprava je povinná 
pro všechny studenty, pokud nepřijíždějí v doprovodu dospělé osoby!

Škola: Embassy Summer Londýn (dříve EC)

Budova školy, studenti před kampusem, výuka, hala, kantýna a studenti před školou

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 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 28.6. do 26.7.2020; 
kurzy končí 9.8.2020. 

Shoreditch Campus 20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Shoreditch Campus 53 610 78 960 104 310

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

Rezidence UAL Will Wyatt Court, 5 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze, oběd 

ve škole, na výlety a o víkendu obědy v balíčku, večeře jsou teplé, vlastní ručníky s sebou. Praní a WiFi jsou zdarma.

Pro mladé studenty ve věku 13 - 17 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Londýn. 

Shoreditch Campus má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a bohatý program pro volný 
čas. Výuka probíhá v New City College.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:

CENÍK KURZŮ 2020:

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


