
Londýn

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

• pro mládež od 18 do 21 letAngličtina
Londýn - South Bank

Londýn, letní kurzy pro mládež od 18 do 21 let, rezidence, bohatý program, 
2 týdny pobytu (výuka+ubytování+stravování+aktivity) za 55 960 Kč!

Anglie

Embassy Summer je uznaná Britskou radou, je čle-
nem English UK, má desítky letních škol po celém 
světě a specializuje se na kurzy angličtiny pro mlá-
dež a dospělé. Skupina EC odkoupila v roce 2019 
řetězec Embassy a všechny letní kurzy pro mládež 
začlenila pod značku Embassy Summer.
Londýn je úžasné město, kde si každý najde něco 
zajímavého (galerie, parky, muzea, puby, palá-
ce, nádhernou ZOO, kluby, koncerty, trhy apod.). 
Výuka probíhá v London South Bank University.
London South Bank University je výborně vyba-
vená škola, nachází se kousek od London Bridge 
a  London Eye. Studenti jsou ubytováni v reziden-
ci, která je kousek od hlavní budovy London Sou-
th Bank University.

Cena kurzů zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 10 
odpoledních aktivit a  2 celodenní výlety v sobotu 
a jeden v neděli, každý den jsou večerní aktivity. 
Odpolední aktivity jsou následující: The British 
Museum, The Museum of London, Tower Bridge, 
výlet lodí po Temži, National Gallery, sportovní 
odpoledne, London Eye aj.
Můžete se těšit na celodenní výlet do Canterbury, 
Brightonu, Oxfordu  nebo Cambridge. 
Večerní akce zahrnují večírky na uvítanou a na 
rozloučenou, filmový večer, tématickou diskotéku, 
kvízy či soutěže, talentovou show, večerní nákupy 
na Oxford Street nebo Westfield Street.

1. Čínština ...................................................... 25%
2. Italština ....................................................... 15%
3. Španělština ................................................ 8%
4. Portugalština ............................................ 7%
Čeští studenti ............................................... 0,5%1.  Žádné nejsou, platí se jen odvozy z letiště a na letiště

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Nepovinný odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow do ubytování a zpět stojí 5 850 Kč pro 
přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod., z letiště Gatwick do ubytování a zpět stojí 6 890 
Kč pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod. 

Škola: Embassy Summer Londýn South Bank

Výuka (2x foto), Londýn (2x foto), studenti v areálu Univerzity a výuka

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 8.30 - 10.00; 10.15 - 11.45 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 26.6. do 31.7.2022; 
kurzy končí 14.8.2022.

London South Bank 20 45 minut 2 - 5 týdnů 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

London South Bank 55 960 82 990 108 530 26 990

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

Residence Mc Laren House, v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy London South Bank University, jedno-

lůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze v areálu Univerzity (teplý oběd, na výlety a o víkendu obědy v ba-

líčku, večeře jsou teplé), vlastní ručníky s sebou! WiFi zdarma, praní za poplatek 3 GBP za 1 praní. Vratný depo-

zit 30 GBP, úklid jednou týdně, klubovna.

Pro mládež ve věku 18 - 21 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Londýn. Studen-
ti jsou ubytování na koleji kousek od místa výuky.

London South Bank
má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a bohatý program pro vol-
ný čas. Studenti jsou ubytovaní na koleji.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

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

https://bit.ly/3pyPS1Y


