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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 je 
možné v oblasti podniknout, jsou velmi snadno dostupné.  

English Language Homestays 
Tento letní kurz nabízí skvělý mix výuky angličtiny, profesionálního fotbalového tréninku a večerních aktivit. Výuka 

angličtiny je navržena tak, aby studenti získali sebedůvěru v mluvení a poslechu angličtiny a stále byli ve střehu. 

Fotbalový trénink probíhá pod vedením kvalifikovaných trenérů v místních sportovních zařízeních se špičkovým 

vybavením a hřišti na profesionální úrovni. Více https://englishlanguagehomestays.com/football-academy-with-

english/ 
 

Začátek kurzů:  každé pondělí 

Věk:    13 - 17 let  

Skupina:   obvykle 10 - 12 studentů 

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

Cena kompletního balíčku –   výuka, ubytování, mimovýukový program 

1 týden 16 990 Kč 

2 týdny 30 990 Kč 

3 týdny 44 990 Kč 
 
Balíček zahrnuje (1 týden):        Cena nezahrnuje (viz druhá str.):  

✓ výuku v počtu 16 lekcí/týden, 1 lekce = 60 minut   x dopravu  x cestovní pojištění 

✓ fotbalový trénink v počtu 8 hodin/týden 

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

✓ plná penze po celou dobu pobytu 

✓ dva celodenní výlety s návštěvou stadionu 

(Tottenham / Arsenal / Chelsea / Amex) 

✓ jedna večerní aktivita týdně (diskotéka, bowling nebo kino)     

✓ Zorbing Football, Wet & Wild Funfair, zábavné atrakce 

✓ týdenní autobusové/vlakové jízdenky  

✓ fotbalové tričko Nike, anglický certifikát a fotbalový certifikát s individuálním hodnocením 

Program 2020 

•   1st July: London Eye & Chelsea Stadium 

•   4th July: Brighton Shopping & Wet & Wild Funfair 

•   8th July: Tottenham Stadium & Science OR Natural History Museum 

• 11th July: Hastings 

• 15th July: AMEX stadium + Zorbing + Shopping / Beach time 

• 18th July: Queen Elizabeth’s Olympics Park with Orbital Slide and Active afternoon +Westfield shopping 

• 22th July: Arsenal Stadium + Camden town 

• 25th July: Active Day (Beach/ Water Sports , games and farewell BBQ party) 

http://www.kristof-jazyky.cz/
mailto:info@mojeanglie.cz
https://englishlanguagehomestays.com/football-academy-with-english/
https://englishlanguagehomestays.com/football-academy-with-english/


   
 

 

 CK KRISTOF, s. r. o., Moskevská 28, 460 01 Liberec 1, BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241 

www.kristof-jazyky.cz   info@mojeanglie.cz   

Týdenní rozvrh 

 

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 

 
3. UBYTOVÁNÍ 

V případě speciální diety nebo alergie na některé potraviny (bezlepková dieta, sója, mléčné výrobky, ořechy) 
příplatek 250 Kč/osoba/noc. 
 
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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