
Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro manažery od 21 let
průměrný věk 35 letAngličtina

Toronto, VancouverToronto, Vancouver, kurzy angličtiny pro manažery, nejvíce 5 studentů ve třídě, 
super ceny, 2 týdny kurzu od 31 450 Kč, 4 týdny od 58 410 Kč!

Kanada

Language Studies International (LSI) funguje od 
roku 1965 a v současnosti má rozsáhlou síť škol po 
celém světě. LSI si zakládá na kvalitě, moderním vy-
bavení a přátelském přístupu. Obě kanadské školy 
LSI jsou členy asociace Languages Canada.
LSI Toronto sídlí ve středu čtvrti Rosedale. V okolí 
je spousta restaurací a parků, kde můžete trávit vol-
ný čas. Kousek od školy je stanice metra. Ve škole je 
16 moderně vybavených učeben, počítačová učeb-
na, WiFi zdarma a klubovna, kde máte k dispozici 
ledničku, mikrovlnnou troubu a kávovar.
Toronto je bezpečné a kulturní město, UNESCO 
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou 
života na světě. Blízko školy sídlí městská knihovna, 
restaurace, obchody, bary, kina a divadla.
LSI Vancouver sídlí v moderní budově v centru, ko-
lem jsou restaurace, muzea, galerie, kavárny. Ško-
la má 12 moderně vybavených učeben, počítačo-
vou učebnu s přístupem k internetu, WiFi, klubovnu 
s televizí a kuchyňku vybavenou lednicí, mikrovln-
nou troubou a kávovarem.
Vancouver je bezpečné, krásné město na pobřeží 
Tichého oceánu. Má spoustu parků a zeleně, rozklá-
dá se na členitém pobřeží, z něhož se zvedají vrcho-
ly Skalistých hor. Vancouver má teplejší podnebí než 
Toronto, téměř nikdy zde nesněží. Vancouver se pra-
videlně umísťuje na předních příčkách anket o měs-
to s nejvyšší kvalitou života.

V Torontu na Vás čeká např. filmový večer, návště-
va muzea Royal Ontario Museum, CN Tower, mu-
zeum Bata Shoe nebo Toronto Islands. Víkendové 
výlety míří do Montrealu, Bostonu nebo New Yor-
ku. Při cestě do USA (pokud budete cestovat leta-
dlem) je třeba registrace ESTA.
Ve Vancouveru mezi aktivity patří např. karaoke, la-
sertag, návštěva tropické zahrady, Vancouver Art 
Gallery, Cirque du Soleil, společná večeře nebo 
grilování. Víkendy se věnují turistice, raftingu nebo 
výletům do Whistleru nebo Victorie.
Aktivity a výlety se platí na místě. 

1. Japonština .................................................. 20%
2. Francouzština ............................................ 14%
3. Němčina .................................................... 11%
4. Portugalština .............................................. 8%
Čeští studenti ................................................ 5%

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 155 CAD, pro klienty INTACTu jen 2 150 Kč!
2.  Ubytovací poplatek účtovaný školou je 195 CAD, pro klienty INTACTu jen 2 700 Kč!
3.  Příplatek od 18.6. do 28.8.2022 v rodině Standard i Executive je 1 710 Kč týdně.
4.  K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD). 

Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením, 
stojí 4 250 Kč, rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto (Vancouver) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Torontu nebo Vancouveru do ubytování stojí 1 980 Kč. Oba 
odvozy stojí 3 690 Kč.

Škola: Language Studies International (LSI)

Toronto, budova školy LSI Toronto, výuka a budova školy ve Vancouveru

Toronto

Vancouver

Nevyučuje se: 3.1., 21.2., 15.4., 18.4., 23.5., 1.7., 
1.8., 5.9., 10.10., 11.11., 23.12.2022 - 2.1.2023.
Výuka probíhá: 
Mini Group 20: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.40 hod.
Mini Group 30: navíc pondělí - čtvrtek 13.40 - 
14.45; 15.00 - 16.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. 

Mini Group 20 20 50 minut 1 týden + 5 nejvíce 5 - 9

Mini Group 30 30 50 minut 1 týden + 5 nejvíce 5 - 9

Kurz/týdny 1 2 3 4 5 6 další týden

Mini Group 20 17 630 31 450 44 840 58 410 72 930   86 700 14 450

Mini Group 30 23 410 41 470 59 880 77 980 97 480 115 940 19 320

Ubytovací poplatek je 2 700 Kč. Ubytování je od So do So nebo od Ne do Ne. cena týdně noc navíc

Rodiny jsou max. 70 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

1. Rodina Standard, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně 3 780   990

2. Rodina Standard, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze 4 410 1 080

3. Rodina Standard, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze 4 680 1 170

4. Rodina Executive, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně 5 130 1 260

5. Rodina Executive, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze 5 760 1 350

6. Rodina Executive, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze 6 030 1 440

Mini Group 20 má 20 lekcí obecné a obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 5 studentů. Kurzy 
jsou určeny studentům s mírně pokročilou a vyšší úrovní angličtiny, kteří chtějí udělat 
během krátké doby výrazný pokrok.

Mini Group 30 má 30 lekcí obecné a obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 5 studentů. Kurzy 
jsou určeny studentům s mírně pokročilou a vyšší úrovní angličtiny, kteří chtějí udělat 
během krátké doby výrazný pokrok.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

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):

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

https://bit.ly/3IcgEGS


