Angličtina

USA

• pro mládež
od 16 do 21 let

Los Angeles a New York, kurzy pro mládež, zajímavý program, ubytování Sleva s
Los Angeles, New York
v rodinách i rezidenci, 2 týdny včetně ubytování a programu od 38 750 Kč! kamarádem
více na str. 7

Škola: Sprachcaffe Los Angeles a New York
New York
Los Angeles

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: 4.7.2019.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.,
výuka může probíhat i odpoledne 14.00 - 17.15 hod.
Začátky: Každé pondělí od 24.6. do 12.8.2019,
kurzy končí 23.8.2019.

POPIS ŠKOLY:

Studenti při výuce a při aktivitách v L.A., Brooklyn
Počet lekcí
týdně

PŘEHLED KURZŮ:

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

POPIS KURZŮ:
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 (kurzy Family) nebo v rezidenci (kurz Residence).
Kurzy v Los Angeles jsou pouze s ubytováním v rodině.

CENÍK KURZŮ 2019:
Kurz/týdny

2

3

4

další týden

U20 Standard Family LA

38 750

56 270

73 790

18 260

U20 Standard Family NY

42 330

60 770

79 630

19 700

U20 Standard Residence NY

61 890

90 750

119 620

29 700

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 pro volný čas, závěrečný certifikát, pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2019:
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, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
(obědy v balíčku), WiFi za příplatek 120 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma, vlastní ručníky s sebou!

1 450

2. Rodina, New York, cca 60 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná
penze (obědy v balíčku), WiFi za příplatek 120 Kč týdně, praní 1x týdně zdarma, vl. ručníky s sebou!

1 900

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!

3 980

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Los Angeles (New York) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz org. školou z letiště Los Angeles 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 1 870 Kč, cesta zpět 940 Kč.
Odvoz org. 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 590 Kč, cesta zpět je zdarma kdykoliv.

PŘÍPLATKY:
1.	K těmto kurzům nepotřebujete vízum, stačí registrace ESTA.
2.	Vyzvednutí a předání dětí s asistencí letušky stojí 7 020 Kč za obě cesty.
3.	Studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 35 USD týdně, záleží na počtu zón.
4.	Příplatek za speciální dietu je 1 170 Kč týdně.

42

Sprachcaffe je škola, která pořádá jazykové kurzy
po celém světě, celkem v 10 zemích. Všechny školy
Sprachcaffe jsou akreditované.
Sprachcaffe Los Angeles byla založena roku 1997,
sídlí v Torrance, v jedné z nejkrásnějších částí Los Angeles asi 10 min. chůze od nákupního centra Village
Del Amo. Škola má společenskou 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 světových center kultury a vědy.
Sprachcaffe New York sídlí v 6. patře budovy
Whitehall ve čtvrti Battery Park, což je čtvrť na jihozápadním cípu dolního Manhattanu. Z budovy
školy je nádherný výhled na Sochu Svobody. Škola má studovnu, knihovnu, společenskou místnost
a WiFi zdarma.
New York je nejlidnatější město USA ležící ve stejnojmenném státě na severovýchodě Spojených
států. Městem protéká řeka Hudson. Určitě budete
chtít vidět světoznámé památky jako jsou např. Socha 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.

VÝLETY A AKTIVITY:
Studenti škol Sprachcaffe Los Angeles a New
York zažijí zajímavý program pro volný čas, který zahrnuje 1 celodenní výlet a 2 půldenní exkurze při dvoutýdenním kurzu, 2 celodenní výlety
a 3 půldenní exkurze při třítýdenním kurzu.
V Los Angeles celodenní výlety směřují např. do zábavního parku Six Flags Magic Mountain nebo na
zajímavá místa L.A. Půldenní výlety Vás zavedou
na pláže v Santa Monice, Malibu nebo budete nakupovat na South Coast Plaza. V neděli a všechny
večery je volno.
V New Yorku celodenní výlety míří do Metropolitního muzea, do Central Parku nebo na ostrov Sochy Svobody. Půldenní výlety Vás zavedou do China Townu nebo Rockefeller Centre. V neděli a ještě jeden den v týdnu a všechny večery je volno.

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

26%
20%
13%
5%
4%

