
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Začátky: Každé pondělí od 5.7. do 2.8.2021,
kurzy končí 13.8.2021.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, odvoz z letiště do ubytování a zpět v uvedené 
dny a časy, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK. 

• pro mládež
od 14 do 21 letItalština

FlorencieFlorencie, italština pro mládež 14 - 21 let, atraktivní program pro volný čas, 
rezidence, 2 týdny za 41 640 Kč včetně ubytování, programu a odvozů!

Itálie

Sprachcaffe je řetězec jazykových škol, který pořá-
dá jazykové kurzy pro děti a mládež po celém svě-
tě, celkem v 10 zemích. Školy Sprachcaffe mají s po-
řádáním kurzů pro děti a mládež bohaté zkušenosti.
Sprachcaffe Florencie sídlí na Piazza della Repub-
blica v centru Florencie, v krásném paláci z 19. sto-
letí. Sprachcaffe Florencie je nejstarší škola italštiny 
v Itálii. Je moderně vybavená, má 16 tříd, velkou 
přednáškovou místnost, kavárnu, klubovnu a WiFi 
připojení zdarma.
Florencie je synonymem evropské renesance, město,
kde žili a tvořili velikáni italské a světové kultury: 
Dante, Giotto, Boccaccio, Michelangelo, Leonar-
do da Vinci, Raffael, Tizian a mnoho dalších uměl-
ců. Florencie má 380 tisíc obyvatel, leží v Toskán-
sku, které se považuje za jednu z nejkrásnějších ital-
ských provincií. Pokud Vás baví italská renesance, 
pak se budete ve Florencii cítit jako doma. Můžete 
si prohlédnout Michelangelova Davida, galerii Uf-
fizi, Palazzo Pitti, Galleria dell‘Accademia, Brunele-
schiho chrám Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, 
Giottovy fresky v Santa Croce, botanické zahrady 
a spoustu dalších míst.

Cena kurzu U20 ve Florencii zahrnuje jeden celo-
denní sobotní výlet a dva půldenní výlety během 
dvoutýdenního kurzu. Třítýdenní kurz zahrnuje dva 
sobotní celodenní výlety.
Tři všední odpoledne jsou aktivity, například návště-
va Museo Galileo, sportovní odpoledne, ochutnáv-
ka zmrzliny. Celodenní výlety Vás zavedou do míst 
jako je např. Siena, Pisa, Viareggio. V pondělí ve-
čer je večírek na uvítanou nových studentů a v pá-
tek rozlučkový večírek. Za příplatek 1 560 Kč týd-
ně můžete mít další dvě odpolední a večerní aktivi-
ty (úterý a čtvrtek), například návštěva galerie Uf-
fizi, Palazzo Pitti, večer s italskou populární hud-
bou a ochutnávka pizzy. Ve středu večer je volno.

1. Němčina .................................................... 21%
2. Angličtina ................................................... 12%
3. Maďarština ................................................ 9%
4. Ruština ........................................................ 7%
Čeští studenti ................................................ 2%

1.  Studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 21 EUR týdně. Turistická daň ve Florencii je 2,50 
EUR denně, maximálně 17,50 EUR. Turistická daň se platí ve škole.

2.  Příplatek za speciální dietu je 2 700 Kč týdně.
3.  Za příplatek 1 560 Kč týdně můžete mít další dvě odpolední a večerní aktivity (úterý a čtvrtek).

Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku Praha - Florencie - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Florencie do ubytování a zpět je zahrnut v ceně kurzu, platí pro 
přílety v neděli a pro odlety v sobotu vždy od 9.00 do 21.00 hod.
Odvoz z letiště Florencie mimo uvedené časy stojí 1 200 Kč, odvoz na letiště mimo uvedené rozmezí 
stojí 940 Kč.
Odvoz z letiště s asistencí letušky stojí 8 100 Kč za obě cesty v uvedené časy, mimo ně stojí 10 160 Kč.

Škola: Sprachcaffe Florencie

Studentky a budova školy Sprachcaffe Florencie

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

Rezidence, cca 15 minut chůze od školy, dvoulůžkový až čtyřlůžkový pokoj, sdílená koupelna, 

plná penze, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 4 EUR.
1 910

---

Pro mládež, která chce studovat italštinu v krásném italském městě.

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

Kurz/týdny 2 3 4 další týden

U20 Standard Residence 41 640 61 880 82 410 20 590

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. 4PŘEHLED KURZŮ:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

Florencie

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


