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EDINBURGH 
Edinburgh je hlavním městem Skotska a často se mu přezdívá „Athény severu“. Díky své poloze a množství středověké  

a gregoriánské architektury je Edinburgh považovaný za jedno z nejpozoruhodnějších míst v Evropě. Toto téměř 

půlmilionové město se rozprostírá na skalnatých výběžcích a hrdě se tyčí nad rovinatou oblastí Lothian a nad mořskou 

zátokou Firth of Forth. O Edinburghu se také říká, že je výkladní skříní Skotska – plné přírody, historie, kultury a umění. 

Nejlepší čas k návštěvě Edinburghu je rozhodně srpen, tou dobou se totiž ve městě koná Edinburský Mezinárodní Festival. 

Festival se skládá z mnoha dílčích kulturních akcí – k nejznámějším z nich patří festival umění Edinburgh Fringe, dále 

festival vojenských kapel Edinburgh Military Tatoo a Edinburgh International Film Festival. Kromě festivalu je nutno zmínit 

alespoň nejpopulárnější památky – hrad Edinburgh, Holyrood Palace, Royal Mile, Scott Monument anebo například St. 

Giles Cathedral. Sečtete-li vše zmíněné a doplníte to o skotskou whiskey, v Edinburghu se rozhodně nudit nebudete! 

Edinburgh School of English 
Edinburská jazyková škola angličtiny byla založena v roce 1969 a získala si reputaci jedné z nejlepších 

jazykových škol ve Velké Británii. Během svého více než 50tiletého působení vytvořila širokou 

nabídku intenzivních jazykových kurzů, které jsou vhodné jak pro dospělé studenty, učitele 

angličtiny, tak i pro mladé žáky, kteří se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce nebo se připravit na 

jazykové zkoušky. Skloubíte-li kvalitní výuku angličtiny s úžasným městem jako je Edinburgh, získáte 

perfektní životní zkušenost, na kterou budete dlouhé roky vzpomínat. 

KURZ ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ 
Tento kurz je navržen tak, aby efektivně rozvíjel jazykové schopnosti studentů, a to především během každodenní 

komunikace. Program se soustřeďuje také na gramatiku, slovní zásobu a výslovnost, to vše v rámci čtyř hlavních klíčových 

oblastí výuky – poslechu, mluvení, čtení a psaní. Kombinace jazykových a komunikačních hodin umožňuje studentům 

rozvíjet jejich sebevědomí, dovednosti a plynulost v používání anglického jazyka. Jako zdroj pro debaty v rámci hodin se 

používají autentické materiály, jako například novinové články, literární texty nebo zvukové nahrávky či video záznamy.  

Úroveň AJ: A1 – C1   Minimální věk: 17 let   Počet ve třídě: max. 8 osob 

Začátek kurzu: vždy v pondělí (příjezd studentů je doporučen v neděli) 

 

 

 

 

Cena zahrnuje:         Cena nezahrnuje:  

 výuku v daném počtu lekcí, 1 lekce = 60 minut   x dopravu 

 ubytování v hostitelské rodině s polopenzí (snídaně + večeře) x cestovní pojištění 

 registrační poplatky, vstupní testy, certifikát o ukončení studia  x výlety 

 výukové materiály      

 poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky      

UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÉ RODINĚ 

Ubytování je zajištěno v jednolůžkovém pokoji v hostitelské rodině a je zahrnuto v ceně jazykového kurzu. Budete tak mít 

svůj soukromý pokoj a klid na své studium a relaxaci po náročné výuce. V rámci ubytování je poskytnuta strava formou 

polopenze (snídaně a večeře). Ubytování začíná v neděli a končí v sobotu po ukončení kurzu. Soukromou koupelnu je 

možné za příplatek vyžádat na dotaz. Diety či alergie na potraviny nahlaste při objednání kurzu cestovní kanceláři. 

DOPRAVA 

Letecky na trase Praha – Edinburgh – Praha se ceny pohybují v rozmezí od 3 000 – 10 000 Kč (obousměrná letenka). Cena 

se odvíjí dle aktuální nabídky leteckých společností. Na vyžádání je možné zajistit transfer z letiště – cena £64 za 1 cestu. 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

Kompletní balíček cestovního pojištění – léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu a pojištění storna zájezdu 

= 950 Kč/14 dní. Možnost připojištění na případ onemocnění COVID-19 = 30 Kč / den.  

POČET  
TÝDNŮ 

STANDARD KURZ 
20 lekcí / týdně 

INTENZIVNÍ KURZ  
30 lekcí / týdně 

1 27 500 Kč 33 900 Kč 

2 48 900 Kč 62 000 Kč 

3 73 500 Kč 93 000 Kč 

4 97 700 Kč 124 000 Kč 


