JAZYKOVÝ KURZ BRIGHTON A OKOLÍ - ANGLIČTINA
SHOREHAM BY SEA
Pěkné přímořské město Shoreham-by-Sea se nachází na jižním pobřeží Anglie nedaleko města Brighton. Městečko
nabízí britské obchůdky, kavárny, restaurace a rekreační vyžití. Jedná se o velmi bezpečnou lokalitu, která je navíc
skvěle situovaná – do centra Brightonu jezdí pravidelná autobusová doprava každých 10 minut. Bonusem jsou i vlaková
spojení do Londýna či Portsmouth.

English Language Homestays – ENGLISH SUMMER SCHOOL
Tento letní kurz nabízí skvělý mix výuky angličtiny a zábavy – každý týden je nabitý nejen výukou,
ale také spoustou zajímavých aktivit, včetně kulturních akcí a poznávacích výletů i exkurzí do okolí.
Výuka angličtiny je navržena tak, aby studenti získali sebedůvěru v mluvení a poslechu angličtiny.
Lekce jsou vybrány podle schopností studentů, nikdo se tedy určitě nebude nudit.
Do hostitelských rodin jsou studenti umisťováni spolu se studenty odlišné národnosti, díky čemuž
je posílen rozvoj jejich jazykových schopností. Každou neděli tráví žáci se svou hostitelskou rodinou,
aby měli šanci zažít a vyzkoušet si tradiční způsob života v typicky anglické rodině.
Začátek kurzů:
Věk:
Skupina:

Ubytování:

každé pondělí (příjezd den předem – v neděli)
13 - 17 let
max. 6 studentů ve třídě – v souladu s COVIDovými opatřeními je menší počet žáků ve třídě
zodpovědným řešením. Studenti tak navíc získají více prostoru v rámci výuky a nikdy se
neztratí v davu velké skupiny.
v hostitelské rodině; plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře)

Cena kompletního balíčku – výuka, ubytování, mimovýukový program
1 TÝDEN

17 200 Kč

2 TÝDNY

31 900 Kč

3 TÝDNY

46 600 Kč

Cena zahrnuje:









Cena nezahrnuje:

výuku v počtu 16 lekcí/týden, 1 lekce = 45 minut
ubytování v host. rodině s jiným studentem (2L pokoj)
mimo výukový program – všechny odpolední aktivity
a celodenní výlety (viz vzorový program na další straně)
uvítací balíček obsahující obecné informace o škole,
místní dopravě, mapu oblasti a turistické informace
certifikát o ukončení studia
poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky

x doprava
x cestovní pojištění

UBYTOVÁNÍ
Zajištěno v přátelských a ověřených hostitelských rodinách. Ubytování začíná zpravidla v neděli, tj. den před nástupem
na kurz. Ubytování končí obvykle v sobotu, příp. v neděli po ukončení kurzu. Studenti většinou sdílejí koupelnu a WC
s ostatními ubytovanými studenty, někdy i s hostitelskou rodinou. Vlastní koupelnu a WC („Executive family“) je
v některých případech možné za příplatek předem rezervovat (dle dostupnosti a zvolené oblasti). Během hlavní sezóny
(červenec, srpen) nelze zaručit 1L pokoj ani vlastní koupelnu. Více informací v kanceláři Kristof.

STRAVA
V hostitelské rodině je zajištěna plán penze (snídaně, obědový balíček, večeře), a to po celý týden.
V případě speciální diety nebo alergie na některé potraviny (bezlepková dieta, sója, mléčné výrobky, ořechy) příplatek
cca 1600 Kč /osoba za 1 týden.
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JAZYKOVÝ KURZ BRIGHTON A OKOLÍ - ANGLIČTINA
VZOROVÝ PROGRAM

DOPRAVA
Doprava není zahrnuta v ceně jazykového kurzu a každý účastník si ji zajištuje sám na vlastní náklady. Pracovníci naší
cestovní kanceláře Vám ale rádi s rezervováním dopravy pomohou. V případě dotazů se na nás určitě obraťte.
•

Letecky Praha – Londýn Gatwick – Praha od 3 000 Kč - dle aktuální nabídky vybrané letecké společnosti

•

Autobusem Praha – Londýn – Praha

od 3 000 Kč - dle aktuální nabídky vybrané autobusové dopravy

TRANSFER Z LETIŠTĚ NA MÍSTO UBYTOVÁNÍ:
•

Vlastní: Vlak Gatwick – Brighton od 300 Kč (20–30 min, cena za osobu a jednu cestu) - doporučujeme

•

Organizovaný školou: Gatwick – Brighton 2 300 Kč/osoba/1 cesta

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Kompletní balíček cestovního pojištění – léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu a pojištění storna
zájezdu = 950 Kč/14 dní. Cena cestovního pojištění bude vypočítána na základě délky jazykového kurzu, tedy
individuálně pro každého účastníka zvlášť.
Možnost připojištění na případ onemocnění COVID-19 = 30 Kč / den.
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