
Nevyučuje se: Výuka probíhá každý všední den.
Výuka probíhá: Fort Lauderdale Vacation: 8.30 
- 10.00; 10.30 - 12.00 hod.
Boca Raton Classic: 10.00 - 11.30; 11.45 - 13.15 
hod. Výuka může být i odpoledne 14.00 - 17.30 hod.
Začátky: Fort Lauderdale v neděli od 28.6. do 
16.8., kurzy končí 29.8.2020.
Boca Raton v neděli od 28.6. do 26.7., kurzy kon-
čí 9.8.2020.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování a stravování, uvedený program, odvoz  
z letiště ve Fort Lauderdale nebo Miami do ubytování a zpět na letiště v uvedené dny a časy a pojištění proti úpadku CK.

• pro mládež
od 14 do 18 letAngličtina

Fort Lauderdale,
Boca Raton

Florida, Fort Lauderdale, Boca Raton, krásná letoviska, angličtina pro mládež, 
koleje i rodiny, bohatý program, 2 týdny kurzu včetně ubytování od 53 870 Kč! 

USA

Kurzy angličtiny pro mládež na Floridě nabízí škola 
LAL Florida již 20 let. Cena kurzů zahrnuje boha-
tý program pro volný čas v oblíbených floridských 
letoviscích Boca Raton a Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale je prestižní floridské letovisko 50 
km severně od Miami. Má krásné bílé pláže a díky 
síti průplavů se mu říká „Americké Benátky“.
Boca Raton je bohaté, klidné letovisko 80 km sever-
ně od Miami. Má krásné pláže a nádherné náměstí 
Mizner Plaza. 

LAL Florida nabízí pestrou nabídku odpoledních ak-
tivit a výletů ve všední dny i o víkendu.
Studenti kurzu Fort Lauderdale Vacation mají ak-
tivity každý den mimo neděle, z toho až 6 exkurzí 
týdně, půldenní aktivity jsou např. prohlídka Fort Lau-
derdale, přírodní centrum Gumbo Limbo, pláže Fort 
Lauderdale, Museum of Art Fort Lauderdale, Palm 
Beach ZOO, Museum of Discovery and Science, ce-
lodenní výlet o víkendu např. Miami Coconut Gro-
ve, NASA Kennedy Space Center, Key Largo, Mi-
ami Bayfront, Miami Seaquarium. Večery studenti 
tráví se svojí hostitelskou rodinou.
Studenti kurzu Boca Raton Classic mají k dispozi-
ci sportovní zázemí školy (basketbalové hřiště, plá-
žový volejbal, tenisové kurty, bazén), čeká na ně 
bohatý program pro volný čas, z toho až 4 exkur-
ze týdně, podívají se do Everglades nebo navštíví 
okolní pláže, večerní program zahrnuje diskotéky, 
kvízy, filmové večery, talentovou show nebo vodní 
bitvu. Celodenní výlet může být do Miami, Miami 
Seaquarium, Miami Bayfront (3 a 4týdenní kurzy) 
nebo Miami Coral Gables (4týdenní kurzy).

1. Francouzština ............................................. 27%
2. Němčina .................................................... 18%
3. Italština ....................................................... 17%
4. Portugalština .............................................. 11%
5. Ruština ........................................................ 6%
Čeští studenti ............................................... 3,5% 

1.  Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky 2 390 Kč za obě cesty.
2.  Příplatek za speciální dietu je 670 Kč týdně.
3.  Pro kurzy Vacation a Classic nepotřebujete vízum, stačí biometrický pas a registrace ESTA (14 USD).

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Miami nebo Fort Lauderdale - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz z letiště ve Fort Lauderdale nebo v Miami do ubytování a zpět je zdarma.
Platí pro přílety mezi 7.00 - 21.00 hod. a odlety mezi 11.00 - 23.00 hod., vždy v neděli pro kurzy Boca 
Raton a pro nedělní přílety a sobotní odlety pro kurzy Fort Lauderdale.

Škola: LAL Florida

Bazén v areálu školy a náměstí v Boca Raton, studenti při aktivitách, Fort Lauderdale

Boca Raton

Fort Lauderdale Vacation 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Boca Raton Classic 20 45 minut 2 - 4 týdny 15 nejvíce 3 - 8

Kurz/týdny 2 3 4

Fort Lauderdale Vacation 53 870 79 940 106 590

Boca Raton Classic 59 990 89 980 119 970

1. Rodina (při kurzu Fort Lauderdale Vacation), od neděle před začátkem kurzu do soboty po jeho ukončení, 

max. 60 minut MHD od školy, praní 1x týdně zdarma, WiFi zdarma, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná 

penze (obědy v balíčku), depozit 100 USD, vlastní ručníky s sebou!

2. Univerzitní koleje Lynn University (při kurzu Boca Raton Classic), od neděle do neděle, koleje v areálu školy,

WiFi zdarma, praní za 1,5 USD za 1 praní, dvoulůžkový pokoj, plná penze, na výlety oběd v balíčku, sdílená 

koupelna, depozit 100 USD, vlastní ručníky s sebou!

Fort Lauderdale Vacation má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Kurz 
má bohatý program pro volný čas. Studenti bydlí v hostitelských rodinách 
ve Fort Lauderdale.

Boca Raton Classic má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů. Kurz 
má bohatý program pro volný čas. Studenti bydlí na univerzitních kole-
jích v Boca Raton a stravují se v menze Lynn University.

K oběma kurzům nepotřebujete vízum, stačí registrace ESTA (14 USD). 

Fort Lauderdale

---

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):

Sleva s
kamarádem

více na str. 7

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


