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Jižní Anglie – BRIGHTON A OKOLÍ (Shoreham by Sea) 

SHOREHAM BY SEA 
Pěkné přímořské město na jižním pobřeží nedaleko města Brighton. Město nabízí obchody, kavárny, restaurace 

a spoustu rekreačních prostor… Jedná se o velmi bezpečnou oblast. Skvělá autobusová doprava do Brightonu a 
Worthing (každých 10 minut) a vlakové spojení do Londýna, Portsmouth, Arundel a všechny výlety, které jsou v rámci 
programu plánované, jsou velmi snadno dostupné.  

 

English Language Homestays 
Tento letní kurz nabízí skvělý mix výuky, zábavy a spousty zajímavých aktivit, kulturních a rekreačních 

výletů. Výuka angličtiny je navržena tak, aby studenti získali sebedůvěru v mluvení a poslechu 

angličtiny a stále byli ve střehu. Výukové lekce jsou vybrány podle schopností studentů, nikdo se 

tedy určitě nebude nudit. 
 

Začátek kurzů:  každé pondělí 

Věk:    12 - 17 let  

Skupina:   obvykle 10 - 12 studentů 

Možnosti ubytování:  hostitelské rodiny; plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře) 

 

 

 

 
 

 

 

Cena kompletního balíčku –   výuka, ubytování, mimovýukový program 

1 týden 17 500 Kč 

2 týdny 30 000 Kč 

3 týdny 44 000 Kč 
 

Cena zahrnuje:         Cena nezahrnuje:  

✓ výuku v počtu 16 lekcí/týden, 1 lekce = 45 minut   x doprava 

✓ ubytování v host. rodině s jiným studentem (2L pokoj)   x cestovní pojištění 

✓ mimovýukový program – všechny odpolední i celodenní výlety 

(viz vzorový program)    

✓ uvítací balíček obsahující obecné informace o škole, místní dopravě,     

mapu oblasti a turistické informace     

✓ týdenní autobusové jízdenky a jízdenky na vlak      

✓ certifikát o ukončení studia     

✓ poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky 
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Vzorový program: 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 

1. DOPRAVA 

• Letecky Praha – Londýn Gatwick– Praha    od 5 000 Kč - dle aktuální nabídky vybrané letecké společnosti 

• Autobusem Praha – Londýn – Praha         od 3 000 Kč - dle aktuální nabídky vybrané autobusové dopravy 

 

2.  DOPRAVA/TRANSFER Z LETIŠTĚ NA MÍSTO UBYTOVÁNÍ  

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

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

 

2. 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. 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. Více informací v kanceláři Kristof. 
 

3. STRAVA 
U všech kurzů je zajištěna polopenze (snídaně, večeře) od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli je zajištěna plná penze 
(snídaně, obědový balíček, večeře). 
 

V případě speciální diety nebo alergie na některé potraviny (bezlepková dieta, sója, mléčné výrobky, ořechy) příplatek 
350 Kč – 800 Kč/osoba/noc (dle zvolené oblasti). 
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4. POJIŠTĚNÍ 
Na Vaši žádost Vás pojistíme u pojišťovny Allianz. Pojištění je kompletní včetně neomezených léčebných výloh 

a pojištění proti stornu zájezdu. Cena bude upřesněna podle zvolené délky kurzu (obvykle 45 Kč/den). 
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