
Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (obědy v balíčku), uvedený program pro vol-
ný čas, odvozy v udenené časy, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro mládež
od 16 do 21 let Angličtina

Los Angeles, New York
Los Angeles a New York, kurzy pro mládež, zajímavý program, ubytování  
v rodinách i rezidenci, 2 týdny včetně ubytování a programu od 57 380 Kč!

USA

GEOS (Sprachcaffe) je škola, která pořádá jazyko-
vé kurzy po celém světě, celkem v 10 zemích. Všech-
ny školy Sprachcaffe jsou akreditované.
GEOS (Sprachcaffe) Los Angeles byla založe-
na roku 1997, sídlí v Torrance, v jedné z nejkrás-
nějších částí Los Angeles asi 10 min. chůze od ná-
kupního centra Village Del Amo. Škola má spole-
čenskou místnost, knihovnu a počítačovou učebnu, 
internet je zdarma.
Los Angeles, běžně L.A., je po New Yorku druhé 
největší město USA. Leží u hranice s Mexikem ve 
státu Kalifornie a je jedním z nejznámějších světo-
vých center kultury a vědy.
GEOS (Sprachcaffe) New York sídlí v 6. patře 
budovy Whitehall ve čtvrti Battery Park, což je čtvrť 
na jihozápadním cípu dolního Manhattanu. Z bu-
dovy školy je nádherný výhled na Sochu Svobody. 
Škola má studovnu, knihovnu, společenskou míst-
nost a WiFi zdarma.
New York je nejlidnatější město USA ležící ve stej-
nojmenném státě na severovýchodě Spojených 
států. Městem protéká řeka Hudson. Určitě budete 
chtít vidět světoznámé památky jako jsou např. So-
cha Svobody, Wall Street, Empire State Building či 
Chrysler Building. New York dal vzniknout mnoha 
kulturním hnutím a směrům, např. hip hop, punk. 
Broadway je pojem ve světě divadla a muzikálů.

Program pro volný čas, zahrnuje 1 celodenní vý-
let a 2 půldenní exkurze při dvoutýdenním kurzu, 
2 celodenní výlety a 3 půldenní exkurze při třítý-
denním kurzu.
V Los Angeles celodenní výlety míří. do zábavního 
parku Six Flags Magic Mountain. Celodenní výlet 
do Universal Studios nebo Disneylandu stojí 270 
USD. Půldenní výlety na pláže Santa Monica, Ma-
libu nebo nákupního centra South Coast Plaza, Do 
Hollywoodu. V neděli a všechny večery je volno.
V New Yorku celodenní výlety míří do Metropolitní-
ho muzea, do Central Parku a dalších míst. Půlden-
ní výlety Vás zavedou do China Townu nebo Roc-
kefeller Centre. Celodenní výlet na Niagaru stojí 
250 USD, do zoo v Bronxu 55 USD, na Liberty Is-
land 45 USD. V neděli a všechny večery je volno.

1. Němčina .................................................... 26%
2. Italština ....................................................... 21%
3. Japonština .................................................. 19%
4. Polština ....................................................... 9% 
5. Čeští studenti ........................................... 7%

1.  K těmto kurzům nepotřebujete vízum, stačí registrace ESTA (14 USD).
2.  Poplatek škole za vyzvednutí a předání dětí s asistencí letušky je 6 750 Kč za obě cesty.
3.  Studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 35 USD týdně, záleží na počtu zón.
4.  Speciální dieta stojí 2 250 Kč týdně.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Los Angeles (New York) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Los Angeles do ubytování je zdarma, pro přílety v neděli a 
odlety v sobotu mezi 9.00 - 21.00 hod. Odvozy v jiné dny a časy stojí 1 890 Kč, cesta zpět 1 890 Kč..
Odvoz organizovaný školou z letiště New York do ubytování a zpět je zdarma, pro přílety v neděli a 
odlety v sobotu mezi 9.00 - 21.00 hod. Odvoz v jiné dny a časy stojí 560 Kč, cesta zpět je zdarma kdykoliv..

Škola: GEOS (Sprachcaffe) Los Angeles a New York

Studenti při výuce a při aktivitách v L.A., Brooklyn Bridge

Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 
hod., výuka může probíhat i odpoledne 14.00 - 
17.15 hod.
Nevyučuje se: 4.7.2022.
Začátky: Každé pondělí od 5.7 (úterý). do 
15.8.2022, kurzy končí 26.8.2022.

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

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

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

1. Rodina, L.A., cca 45 - 60 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze 

(obědy v balíčku), WiFi za příplatek 120 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma, vlastní ručníky s sebou!
2 320

2. Rodina, New York, cca 60 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná 

penze (obědy v balíčku), WiFi za příplatek 120 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma, vl. ručníky s sebou!
1 980

3. Rezidence, New York, cca 60 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna,

plná penze (obědy v balíčku), WiFi zdarma, vlastní ručníky s sebou!
5 110

New York

Los Angeles

Pro mladé, samostatné studenty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a chtějí poznat Los Angeles či 
New York. K těmto kurzům není třeba studijní vízum, stačí registrace ESTA (14 USD).

U20 Standard má 20 lekcí výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách (kurz Family) nebo v rezidenci (kurz Residence).
Kurzy v Los Angeles jsou pouze s ubytováním v rodině.

---

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

U20 Standard Family Los Angeles 57 380 80 780 102 980 24 870

U20 Standard Family New York 65 480 92 930 119 170 29 270

U20 Standard Residence New York 93 960 135 790 177 530 43 850
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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/2KSJD9X


