JAZYKOVÝ KURZ VE SKOTSKU – ANGLICKÝ JAZYK
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, které vznikly sopečnou činností a teď se hrdě tyčí nad
rovinatou oblastí Lothian a na druhé straně nad mořskou zátokou Firth of Forth. O Edinburghu se také říká, že je výkladní
skříní Skotska – plné přírody, historie, kultury a umění.

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 MLADÉ STUDENTY
Tento výjimečný kurz směřuje energii a kreativitu mladých lidí do skutečných akademických výsledků a osobního růstu.
Žáci se s nově získanými dovednostmi v angličtině po absolvování kurzu cítí inspirovaní k dalšímu studiu, jsou plni zážitků,
získají nové mezinárodní kamarády a rozšíří si obzory o životě v jiné zemi. Díky malému počtu žáků ve třídě věnují učitelé
každému studentovi více pozornosti, lépe se tak integrují do výuky a dosáhnou rychlejšího pokroku. Tento jazykový kurz je
navíc doplněn o zábavný program vhodný pro mladé studenty – kulturní, sportovní a umělecké aktivity, při nichž studenti
zavádějí do praxe angličtinu, kterou se naučili ve třídě. V rámci kurzu děti navštíví například Edinburský hrad, Královskou
botanickou zahradu a poznají Edinburgh i během pěších výletů do zdejších zahrad, vyšplhají na místní kopce a dozvědí se
zajímavosti o skotských básnících, spisovatelích a mnoha dalších národních osobnostech.
Věk: 13–17 let

Počet ve třídě: max. 8 osob

POČET TÝDNŮ
1
2

Začátek kurzu: vždy v pondělí (příjezd žáků v neděli)

20 lekcí / týdně
41 000 Kč
74 500 Kč

Cena zahrnuje:





Cena nezahrnuje:

výuku v rozsahu 20 lekcí / týdně, 1 lekce = 60 minut
ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí (snídaně + oběd + večeře)
registrační poplatky, vstupní testy, certifikát o ukončení studia
výukové materiály

x dopravu
x cestovní pojištění

 mimo výukový program – sportovní, kulturní aktivity a exkurze
 autobusové jízdenky po Edinburghu – bus pass (pro cestu do školy i
exkurze)
 transfer z letiště po příletu do Edinburghu a při odletu domů
 poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky

UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÉ RODINĚ
Ubytování je zahrnuto v ceně kurzu a je zajištěno v hostitelské rodině vždy alespoň s 1 dalším žákem jiné národnosti ve
dvoulůžkovém pokoji. V rámci ubytování je poskytnuta strava formou polopenze (snídaně a večeře) a obědy jsou zajištěny
přímo ve školní jídelně. Ubytování začíná v neděli a končí v sobotu po ukončení kurzu. 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.
V ceně je zahrnut i obousměrný transfer z/na letiště, který zajišťuje škola v předem stanovené dny.

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.
CK KRISTOF, s. r. o., Moskevská 28, 460 01 Liberec 1
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