
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.10 - 10.40; 11.00 - 12.30 nebo 
14.10 - 15.30; 16.00 - 18.00 hod.
Začátky: Vždy ve středu.
2týdení kurz: 8.7., 15.7. a 22.7.2020.
3týdenní kurz: 8.7., 15.7.2020.
4týdenní kurz: 8.7.2020.
Kurzy končí 5.8.2020.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, dopravu z letiště Heathrow do ubytování a zpět 
pouze ve středu v uvedené časy, závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku CK.

• pro děti a mládež
od 12 do 16 letAngličtina

Tavistock 
Rezidenční letní kurzy pro mládež, škola a la Harry Potter, sportovní aktivity, 
středeční odlety z Prahy, 2 týdny kurzu včetně ubytování a odvozů od 39 980 Kč!

Anglie

LAL je řetězec jazykových škol uznaný Britskou ra-
dou a člen asociace English UK. Školy LAL mají 
dlouholeté zkušenosti s letními kurzy angličtiny pro 
mládež a kvalitní učitele.
Kurzy v LAL Mount Kelly College probíhají na 
soukromé devonské střední škole. Mount Kelly 
je klasická anglická internátní škola z roku 1877 
a la Harry Potter. Škola je skvěle vybavená, má 
vyhřívaný bazén, sportovní halu a WiFi zdarma. 
Výuka, ubytování a aktivity probíhají v areálu školy.
Tavistock je městečko s 12 tisíci obyvateli, leží na 
okraji slavného národního parku Dartmoor v hrab-
ství Devon. Nejznámějším rodákem je Sir Francis 
Drake, slavný korzár ze 16. století. Dartmoor patří 
mezi nejkrásnější národní parky v Anglii. Má roz-
lohu 954 km2 a žijí v něm divocí koně.

Kurz Classic Summer School zahrnuje každoden-
ní odpolední a večerní aktivity, dva výlety týdně - je-
den celodenní a jeden půldenní, např. slavný pří-
stav Plymouth, katedrální město Exeter, proláklinu 
s jeskyněmi Cheddar Gorge nebo krásné letovisko 
Bude v severním Cornwallu.
Kurz Adventure Summer School zahrnuje každo-
denní odpolední a večerní aktivity, dva výlety týd-
ně - jeden celodenní a jeden půldenní a navíc out-
doorové aktivity jako např. surfing, kajaking, rafting 
nebo lanové centrum.
Kurz Swimming Summer School zahrnuje kaž-
dodenní odpolední a večerní aktivity, dva výlety 
týdně - jeden celodenní a jeden půldenní a navíc 
8 lekcí plavání týdně.
V Tavistocku se Vaše dítě určitě nebude nudit a najde 
spoustu nových kamarádů.

1. Čínština ...................................................... 37%
2. Italština ....................................................... 36%
3. Čeští studenti ........................................... 10%
4. Francouzština ............................................ 10%
5. Němčina .................................................... 4%

1.  Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky ve výši 1 820 Kč za obě cesty.
2.  Odvoz z letiště Londýn Heathrow a zpět v uvedené dny a časy je ZDARMA.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha za nejnižší dostupnou cenu. Přímým le-
tem z Prahy mohou letět děti starší 14 let. Mladší děti musí letět s přestupem s asistencí letušky nebo pří-
mým letem z Vídně.
Odvoz školním autobusem z letiště Londýn Heathrow do ubytování a odvoz zpět na letiště je zdar-
ma pro přílety od 9.00 do 17.00 hod. a odlety od 10.00 do 20.00 hod., vždy ve středu.

Škola: LAL Mount Kelly College Tavistock

Studenti při návštěvě botanických zahrad Eden Project, LAL Mount Kelly College, koně v Dartmoor a studenti při aktivitách

Classic Summer School 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Adventure Summer School 20 45 minut 2 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Swimming Summer School 20+8 45 minut 2 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Classic Summer School 39 980 59 970 79 650

Adventure Summer School 45 850 --- ---

Swimming Summer School 42 530 --- ---

Pro studenty ve věku 12 - 16 let, kteří chtějí studovat na rezidenční škole a užít si bohatého progra-
mu pro volný čas.

Classic Summer School má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíc 15 studentů. Kurz 
obsahuje bohatý volnočasový program a dva výlety týdně.

Adventure Summer School má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíc 15 studentů. Kurz 
obsahuje bohatý volnočasový program s outdoorovými aktivitami a 
dva výlety týdně.

Swimming Summer School má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíc 15 studentů. Kurz 
obsahuje bohatý volnočasový program a 8 lekcí plavání týdně.

---

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):

Kolej Mount Kelly College, vícelůžkové pokoje (2 - 6lůžkové), sdílená koupelna, plná penze, ložní prádlo
poskytuje škola, vlastní ručníky s sebou. Vezměte si s sebou visací zámek se dvěma klíči. Studenti platí po příjez-
du depozit 80 GBP na případné škody. V den odjezdu budou studentům peníze vráceny, pokud nezpůsobí žád-
nou škodu. WiFi zdarma a praní 1x týdně zdarma. Noc navíc nelze.

Tavistock

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


