
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 mládé dospělé od 18 do 25 letAngličtina
Londýn

Londýn, letní kurzy pro mladé dospělé od 18 do 25 let, rezidence, bohatý 
program, 2 týdny pobytu (výuka+ubyt.+stravování+aktivity) za 57 480 Kč!

Anglie

Embassy Summer je uznaná Britskou radou, je 
členem English UK, provozuje desítky letních škol 
po celém světě a specializuje se na kurzy angličti-
ny pro mládež i 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 University College London.
University College London (UCL) se nachází v lo-
kaci Bloomsbury, blízko nákupní třídy Oxford Street 
a Covent Garden. Studenti jsou ubytováni v rezi-
denci, která je v areálu University College London. 

Cena letních kurzů pro dospělé studenty ve věku 
18 - 25 let zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 12 od-
poledních aktivit a 2 celodenní výlety, na programu 
jsou i večerní aktivity. Odpolední aktivity jsou např. 
The British Museum, Tate Modern (národní muzeum 
moderního umění), Tower Bridge, výlet lodí po Tem-
ži, National Gallery, St. Paul‘s Cathedral, Camden 
market. Můžete se těšit na celodenní výlet do Can-
terbury, Brightonu nebo Cambridge. 
Večerní akce zahrnují večírky na uvítanou a na roz-
loučenou, filmový večer, tématickou diskotéku, ka-
raoke, procházku večerním Londýnem. Studenti na-
vštíví večer čínskou čtvrť, večerní trh a průvodce je 
provede po stopách slavných londýnských duchů.

1.Španělština................................................. 27%
2.Italština ............................................... 14%
3.Turečtina ............................................. 14%
4.Portugalština.............................................. 11%
5.Čeští studenti ........................................... 0%1.  Žádné nejsou.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow nebo Gatwick - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow do ubytování stojí 3 700 Kč, odvoz zpět stojí stejně. 
Platí  pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod. Odvoz z letiště Gatwick do ubytování  
stojí 4 530 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Platí pro přílety a odlety vždy v neděli mezi 8.00 - 20.00 hod. 

Škola: Embassy Summer Londýn UCL

Studenti o přestávce, výuka, Londýn (2x foto), studenti při prohlídce města a před školou

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 2.7. do 13.8.2023; 
kurzy končí 20.8.2023.

London UCL 20 45 minut 2 - 7 týdnů 17 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

London UCL 57 480 84 840 111 960 27 910

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

Residence Campbell Hall, v docházkové vzdálenosti od hlavní budovy UCL, jednolůžkový pokoj, sdílená kou-

pelna, plná penze v areálu UCL (od pondělí do pátku jsou všechna jídla v areálu UCL, o víkendu studenti obdr-

ží vouchery, za které si mohou jídlo pořídit), vlastní ručníky s sebou! WiFi zdarma, praní za poplatek 4 GBP za 1 

praní. Vratný depozit 40 GBP, úklid jednou týdně.

Pro mladé dospělé od 18 do 25 let, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Londýn. Stu-
denti jsou ubytováni na koleji v areálu University College London (UCL).

London UCL má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 17 studentů a bohatý program pro volný čas.

---
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SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2022):

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

https://bit.ly/3cqpFyH


