
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: Většinou odpoledne 14.20 - 
15.50; 16.00 - 17.30 hod., případně dopoledne 
8.45 - 10.15; 10.45 - 12.30 hod.
Začátky: Young Learner: Každé pondělí od 6.6. 
do 15.8., kurzy končí 26.8.2022.
Young Learner Plus: Každé pondělí od 20.6. do 
8.8., kurzy končí 19.8.2022.

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

• pro mládež
od 12 do 17 letAngličtina

Torbay Anglická riviéra, krásný, idylický Devon, rodiny, skvělé ceny, 2 týdny kurzu 
včetně ubytování, stravy, odvozů a programu pro volný čas od 36 370 Kč! 

Anglie

LAL Torbay je uznaná Britskou radou a je členem 
English UK. Škola má dlouholeté zkušenosti s kurzy 
angličtiny pro mládež a dospělé, kvalitní učitele 
a výborný program pro volný čas. LAL Torbay nabízí 
také kurzy pro dospělé od 18 let.
LAL Torbay sídlí v klidné rezidenční čtvrti, pouze 5 
minut chůze od centra a 10 minut chůze od pláže. 
Blízko školy jsou obchody, restaurace a kina. 
Torbay je oblíbené přímořské anglické letovis-
ko na jihozápadě Anglie, v krásném hrabství De-
von. Devon patří mezi nejkrásnější anglická hrab-
ství. Torbay má celkem 133 000 obyvatel. Ško-
la LAL Torbay sídlí v městské části Paignton, která 
má 45 000 obyvatel. Paignton má akvapark, vel-
kou zoologickou zahradu, sportovní centrum, mul-
tikino, golfová hřiště. Torbay se říká „Anglická ri-
viéra“, protože má nejteplejší podnebí v Anglii. 
Město má téměř středomořský ráz, promenáda je  
lemována palmami.
Torbay chrání před studeným větrem ze severu 
Dartmoorská vysočina, kde se pasou divocí poníci 
a ovce. Dartmoorská vřesoviště jsou dějištěm zná-
mého románu Pes Baskervillský od Arthura Cona-
na Doyla. Škola pořádá i výlety do Dartmooru.

Kurz Young Learner zahrnuje každodenní aktivity 
kromě nedělí, které studenti tráví s hostitelskou rodi-
nou. Můžete se těšit na hry, kuželky, návštěvu akva-
parku, výlety (Plymouth, Kents Cavern - prehistoric-
ké jeskyně, Exeter s nádhernou katedrálou, ryba-
ření, Brixham - výlet lodí, národní park Dartmoor) 
a celodenní výlet v sobotu (Cardiff, Cornwall, Bris-
tol, Bath nebo Stonehenge a Salisbury).
Účastníci kurzu Young Learner Plus mají navíc 3x 
týdně večerní aktivity, např. kvízový večer, promítá-
ní filmu, diskotéka, karaoke, talent show, večírek na 
lodi. Děti jsou při aktivitách vždy v doprovodu do-
spělých zaměstnanců školy.

1. Italština ....................................................... 33%
2. Arabština ................................................... 19%
3. Čeští studenti ........................................... 11%
4. Turečtina ..................................................... 6%
5. Portugalština .............................................. 5%

1.  Příplatek za speciální dietu je 610 Kč týdně.
2.  Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky (pouze Heathrow) 

ve výši 1 830 Kč za obě cesty.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn Heathrow - Praha (pro studenty od 14 let) za nejnižší dostupnou 
cenu. Studenti mladší 14 let mohou letět přímým letem z Vídně a nebo s přestupem z Prahy s asistencí letušky.
Odvoz školním autobusem z Heathrow do Torbay a odvoz zpět poskytuje škola zdarma (přílet 
od 9.00 do 17.30 hod. a odlet od 12.00 do 18.00 hod., vždy v neděli).

Škola: LAL Torbay

Studentky, škola LAL Torbay v Paigntonu, přístav Torbay a studenti školy LAL Torbay při aktivitách

Torbay

Young Learner 20 45 minut 2 - 4 týdny 16 nejvíce 2 - 8

Young Learner Plus 20 45 minut 2 - 4 týdny 16 nejvíce 2 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Young Learner 36 370 53 960 70 960

Young Learner Plus 38 980 57 960 76 980

Rodina, max. 45 minut MHD od školy, 2 - 3lůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, od večeře v neděli před 
začátkem kurzu do snídaně v neděli po ukončení kurzu, praní 1x týdně zdarma, WiFi zdarma ve všech rodinách. 
Na místě doporučujeme zakoupit jízdenku na MHD za cca 40 GBP na 2 týdny.

Pro studenty, kteří chtějí studovat v krásném prostředí Anglické riviéry a užít si bohatého programu 
pro volný čas. Ubytování je v hostitelských rodinách.

Young Learner má 20 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a zahrnuje pou-
ze denní aktivity pro volný čas. Pro studenty od 12 do 17 let.

Young Learner Plus má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 15 studentů, zahrnuje denní aktivity a 3x 
týdně večerní aktivity pro volný čas. Pro studenty od 13 do 17 let.

Rodiče mohou studovat ve stejné škole kurzy obecné nebo obchodní angličtiny!

---
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