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

• pro mládež
od 15 do 21 letAngličtina

Frankfurt
Frankfurt, letní kurzy angličtiny pro mládež, ubytování v rezidenci blízko školy, 
rodiny, bohatý program, 2 týdny od 31 620 Kč včetně ubytování a plné penze!

Německo

---

Sprachcaffe Frankfurt sídlí ve 13 patrové budově 
v části města zvané Sachsenhausen, nejstarší, nej-
krásnější a velmi elegantní čtvrti Frankfurtu. Škola 
má 19 moderně vybavených tříd, klubovnu, příruč-
ní knihovnu a koutek s občerstvením. Do centra se 
dostanete pěšky za cca 10 minut.
Frankfurt je finanční a obchodní centrum Němec-
ka, ale není to velkoměsto, má jen 700 000 obyva-
tel. Frankfurt nejsou jen banky, město má řadu mu-
zeí a galerií (Staedel Institut, Muzeum německého 
filmu, Muzeum peněz, Historické muzeum). Frank-
furt byl domovem nejen Rotschildů, narodil se zde 
také básník Johann Wolfgang Goethe.

Škola Sprachcaffe Frankfurt pro Vás připravila za-
jímavý program pro volný čas, který zahrnuje 1 
celodenní výlet a 2 půldenní exkurze při dvoutý-
denním kurzu, 2 celodenní výlety a 3 půldenní ex-
kurze při třítýdenním kurzu. Celodenní výlety smě-
řují např. do Heidelbergu, Wiesbadenu, Hessen-
parku nebo Rüdesheimu, při půldenních exkur-
zích je na programu např. návštěva Goethe Mu-
sea nebo plavba po Mohanu. Odpolední aktivi-
ty jsou zaměřené na sport (plavání, fotbal nebo 
minigolf), večer se studenti mohou těšit na různé 
hry, karaoke, kino nebo večírek na rozloučenou. 
V neděli, 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 večery v týdnu 
je volno. Studenti si mohou na místě zakoupit dal-
ší aktivity (5 - 80 EUR). Studenti jsou během aktivit 
pod dohledem školených vedoucích.

1. Italština ....................................................... 22%
2. Ruština ........................................................ 11%
3. Španělština ................................................ 10%
4. Maďarština ............................................... 5%
Čeští studenti ............................................... 4%

1.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky je 4 100 Kč za jednu cestu.
2.  Cena jízdenky na MHD je cca 30 EUR týdně.
3.  Příplatek za jednolůžkový pokoj v rodině je 1 350 Kč týdně, noc navíc stojí 1 590 Kč.
4. Poplatek za speciální dietu v rodině nebo v rezidenci je 1 890 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Frankfurt - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Nedělní odvoz z letiště ve Frankfurtu a sobotní odvoz zpět na letiště je ZDARMA, pokud přiletíte mezi 10.00 - 
19.00 hod. a odletíte mezi 8.00 - 17.00 hod. Odvoz z letiště v jiné dny a časy stojí 1 870 Kč, odvoz zpět 
1 070 Kč. Zpáteční odvoz z hlavního vlakového nádraží je ZDARMA a není nijak časově omezen.

Škola: Sprachcaffe Frankfurt

Výuka, vchod do školy Sprachcaffe, rezidence a studenti při aktivitách

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: Standard: 9.00 - 12.30 hod.
Intensive: navíc 13.00 - 14.30 hod., výuka může 
probíhat i odpoledne 15.00 - 18.15 hod.
Začátky: Každé pondělí od 28.6. do 23.8.2021, 
kurzy končí 3.9.2021.

U20 Standard English Family 20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

U20 Standard English Residence 20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

U20 Intensive English Family 30 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

U20 Intensive English Residence 30 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

U20 Standard English Family 31 620 46 650 60 980 15 240

U20 Standard English Residence 35 850 52 780 69 530 17 310

U20 Intensive English Family 34 790 50 990 66 950 16 660

U20 Intensive English Residence 38 990 57 520 75 820 18 880

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. noc navíc

1. Rodina, do 45 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, obědy

v balíčku, ručníky s sebou, WiFi za příplatek 130 Kč týdně, praní za příplatek cca 5 EUR
1 590

2. Rezidence, cca 10 minut chůze od školy, čtyřlůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, obědy

v balíčku, ručníky s sebou, WiFi na recepci a v jídelně zdarma, praní za příplatek cca 1 EUR

U20 Standard/Intensive má 20 - 30lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve tříde s max. 15 studentů.

Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách (kurzy Family) nebo v rezidenci (kurzy Residence). 

Frankfurt

Frankfurt

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4

PŘEHLED 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/36ljMyQhttps://bit.ly/3zfGYKT

https://bit.ly/3zfGYKT

