Angličtina/Francouzština

Kanada

• pro děti a mládež
od 16 do 21 let

Montreal a Toronto, angličtina, francouzština pro děti a mládež, rodiny, rezidence, Sleva s
intenzivní výuka, 2 týdny kurzu včetně ubytování a plné penze od 26 720 Kč! kamarádem
více na str. 7

Montreal, Toronto

Škola: Sprachcaffe Montreal a Toronto

Montreal
Toronto
Montreal a studenti v Torontu

PŘEHLED KURZŮ:

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

U20 Standard Family

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Standard Residence

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive Family

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive Residence

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

POPIS KURZŮ:
U20 Standard má 20 lekcí výuky obecné angličtiny (francouzštiny) týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.
U20 Intensive má 30 lekcí výuky obecné angličtiny (francouzštiny) týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.
Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách (kurzy Family) nebo v rezidenci (kurzy Residence).
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

CENÍK KURZŮ 2019:
Kurz/týdny

2

3

4

další týden
12 590

Montreal (angličtina nebo francouzština)
U20 Standard Family

26 890

38 920

50 950

U20 Standard Residence

43 990

64 630

85 320

21 190

U20 Intensive Family

27 970

40 980

53 640

13 290

U20 Intensive Residence

45 450

66 760

87 980

21 870

Toronto (angličtina)
U20 Standard Family

26 720

38 260

49 970

12 380

U20 Standard Residence

38 980

56 880

74 910

18 590

U20 Intensive Family

28 390

40 980

53 910

13 330

U20 Intensive Residence

39 960

58 920

77 630

19 270

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (obědy v balíčku), odvoz z letiště do ubytování
a zpět v uvedené dny a časy, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2019:
Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu.

noc navíc

1. Rodina, Montreal, cca 30 - 45 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna,
plná penze (obědy v balíčku), WiFi za příplatek 90 Kč týdně, vlastní ručníky s sebou.

930

2. Rodina, Toronto, do 70 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná
penze (obědy v balíčku), WiFi za příplatek 90 Kč týdně, vlastní ručníky s sebou.

1 130

3. Rezidence, Montreal, cca 20 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna,
plná penze (obědy v balíčku), WiFi zdarma, vlastní ručníky s sebou.

2 720

4. Rezidence, Toronto, cca 30 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna,
plná penze (obědy v balíčku), WiFi zdarma, vlastní ručníky s sebou.

2 240

Příplatek za jednolůžkový pokoj v rodině v Torontu i Montrealu je 980 Kč týdně, v rezidenci v Torontu 900 Kč týdně.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montreal (Toronto) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz z letiště v Montrealu do ubytování v Montrealu je ZDARMA pro přílety v neděli a odlety
v sobotu mezi 9.00 a 21.00 hod. Odvoz z letiště nebo na letiště v jiný den nebo čas stojí 360 Kč.
Odvoz z letiště v Torontu do ubytování v Torontu a zpět je ZDARMA pro přílety v neděli a odlety
v sobotu mezi 9.00 a 21.00 hod. Odvoz z letiště nebo na letiště v jiný den nebo čas stojí 540 Kč.

PŘÍPLATKY:
1.	Týdenní příplatek: jednolůžkový pokoj, rodina Montreal i Toronto 980 Kč; rezidence Toronto 900 Kč.
2.	Poplatek škole za vyzvednutí a předání dětí s asistencí letušky stojí 5 370 Kč za obě cesty.
3.	Poplatek za speciální dietu je 1 070 Kč týdně.
4.	K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

36

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: 1.7., 5.8.2019.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod., výuka může probíhat i odpoledne od 15.00 - 18.15 hod.
Začátky: Každé pondělí od 24.6. do 12.8.2019,
kurzy končí 23.8.2019. Je-li v pondělí svátek,
výuka začíná v úterý.

POPIS ŠKOLY:
Sprachcaffe Montreal sídlí v moderní 16patrové
budově v části města zvané „The Golden Mile“,
škola má 11 tříd, studovnu a počítačovou učebnu,
internet je zdarma.
Montreal je druhé největší kanadské město, má cca
2 miliony obyvatel. Montreal leží v provincii Quebec
a působí evropským dojmem. Vedle architektury má
Montreal řadu kvalitních univerzit, probíhá v něm
mnoho mezinárodních festivalů (jazz, film, ohňostroje). Natáčí se zde komediální skeče Just for Laughs, určitě je všichni znáte. Montreal je dvojjazyčný, můžete zde studovat angličtinu i francouzštinu.
Sprachcaffe Toronto sídlí v samém centru města
v „Old Town Toronto“, škola má 5 tříd, studovnu,
knihovnu a počítačovou učebnu, internet je zdarma.
Toronto je největší kanadské město, leží u břehů jezera Ontario ve stejnojmenné provincii. UNESCO
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou života na světě.

VÝLETY A AKTIVITY:
Pro studenty škol Sprachcaffe Montreal a Toronto je připraven zajímavý program pro volný čas,
který zahrnuje 1 celodenní výlet a 2 půldenní výlety při dvoutýdenním kurzu, 2 celodenní výlety
a 3 půldenní výlety při třítýdenním kurzu.
Při dvoutýdenním pobytu 1 - 2 dny (většinou v neděli) a zpravidla 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 večery
týdně máte volno. Studenti jsou během aktivit pod
dohledem školených vedoucích, na které se mohou
kdykoliv během dne obrátit. Každý vedoucí má na
starost 15 studentů.
V Montrealu celodenní výlety míří např. do Ottawy,
národního parku Iles de Boucherville nebo na horu
Mont Tremblant. Při půldenních výletech je na programu např. muzeum, botanická zahrada nebo St.
Joseph Oratory.
V Torontu mezi celodenní výlety patří výlet k Niagarským vodopádům nebo do ZOO. Půldenní výlety Vás zavedou na CN Tower nebo do China Town.
Mezi další aktivity patří různé sporty, kvízy, kino.
Studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca
46 CAD na týden, pamatujte na to v kapesném.

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2018):
1. Němčina....................................................
2. Italština.......................................................
3. Japonština..................................................
4. Polština.......................................................
5. Čeští studenti...........................................

32%
20%
6%
5%
3%

