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MARGATE 
Malé, živé, přímořské městečko v hrabství Kent se nachází nedaleko od světoznámého města Canterbury proslulého 
hlavně svou katedrálou. Pouhých 120 km od Londýna a nedaleko Doveru je ideálním místem pro výuku angličtiny. 
 

English in Margate 
Malá, osobní, rodinná škola se nachází v historické budově s moderními třídami, multimediálním centrem, jazykovou 
učebnou, knihovnou, přístupem na internet, vlastním klubem se stolem na kulečník atd.  
 

Začátek kurzů:  každé pondělí 

Minimální věk:   16 let  

Skupina:   obvykle 8, maximálně 12 studentů 

Možnosti ubytování:  hostitelské rodiny; polopenze       

 

 

 

 

 

 

* UPOZORNĚNÍ: Studenti mladší 18 let se musí přihlásit na Intensive Course pokud si nechtějí ke Standartnímu kurzu   
přidat „Summer Vacation Option“ 
 

* Summer Vacation Option - Aktivity zahrnuté v rámci kurzu (každý týden): 
- 5 odpoledních aktivit nebo exkurzí 
- 4 večerní aktivity ve školním společenském klubu nebo v přilehlé oblasti 
- 1 celodenní exkurze (v sobotu) 
- jízdenky na autobus 

 

Cena zahrnuje:          Cena nezahrnuje:  

✓ výuku v daném počtu lekcí, 1 lekce = 45 minut     x dopravu 

✓ registrační poplatky, vstupní testy      x ubytování 

✓ uvítací balíček obsahující obecné informace o škole, místní dopravě,  x cestovní pojištění  

mapu oblasti a turistické informace       

✓ učební materiály, pomůcky, přístup na internet       

✓ využití samo výukového centra, přístup do online vzdělávacího programu  

✓ certifikát o ukončení studia, zpráva o průběhu kurzu      

✓ poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky 
 

Ceník ubytování  1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 

Hostitelské rodiny 1L/2L pokoj s polopenzí 5 590 Kč 10 990 Kč 16 490 Kč 21 990 Kč 

Ceník kurzů  

 

STANDARD COURSE 20 lekcí/týden INTENSIVE COURSE 30 lekcí/týden 

Po-Čt  9:30 - 13:00  
Pá  9:00 - 12:30 

Po, St 9:30 - 15:45    Út, Čt 9:30 - 16:45 
Pá 9:00 - 12:30 

2 týdny 15 990 Kč 18 990 Kč 

*Summer Vacation Option  3 100 Kč/týden  
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Ukázka týdenního programu: 

 

Možnost jiných aktivit: 
 

 

TERMÍNY:  ODLET VŽDY V NEDĚLI z PRAHY (čas bude upřesněn dle nabídky letů) 

  NÁVRAT OBVYKLE V SOBOTU DO PRAHY (dle nabídky letů) 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: 
1. DOPRAVA 
 

Letecky  Praha – Londýn – 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 
 

1.1 TRANSFER Z LETIŠTĚ DO HOST. RODINY – VLASTNÍ DOPRAVA – doporučená/nejčastěji využívaná (cena 
za osobu a jednu cestu): 

Vlak Gatwick – Margate:   od 1 700 Kč (2,5 – 3 h) 
Bus Gatwick/Heathrow – Margate:  od 1 200 Kč (2 – 3 h) 

 
1.2 TRANSFER Z LETIŠTĚ DO HOST. RODINY ORGANIZOVANÝ ŠKOLOU 

 

MARGATE (EIM) 
 

 
 
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). 
 

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). 

Transfer z letiště organizován školou – osoba/jedna cesta 

Gatwick/Heathrow Stansted Dover/Folkestone 

4 300 Kč 4 500 Kč 2 400 Kč 
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