JAZYKOVÝ KURZ V LONDÝNĚ – ANGLICKÝ JAZYK
LONDÝN
Londýn je jedním z nejvýznamnějších historických, finančních a kulturních hlavních měst na světě. Tato britská metropole
je sídlem královny, vlády a parlamentu a zároveň se pyšní světoznámými historickými památkami, monumenty, ale také
úžasnými městskými parky a zahradami. Zábava zde číhá doslova na každém rohu. Určitě nesmíte
minout Buckinghamský palác, projít se po Tower Bridge, odpočinout si v St. James Parku,
nakoupit na Oxford Street a Piccadilly Circus, zajít si na premiéru filmu na Leicester Square, nasát
atmosféru čínské čtvrti a vyfotit se s Jamesem Bondem v Muzeu voskových figurín Madame
Tussaud. Spojte příjemné s užitečným a vyrazte na jazykový kurz třeba hned!

Oxford House College
Oxford House College je akreditovaná jazyková škola, která patří k těm nejvíce expanzivním ve
svém oboru. Od svého založení v roce 1974 již otevřela své pobočky na třech kontinentech –
v USA, Austrálii a Evropě. OHC se zaměřuje na výukové prostředí, které daleko přesahuje hranice učebny. Kvalifikovaní a
zkušení učitelé dbají na kvalitu výuky a soustředí se přede vším na zlepšení komunikačních dovedností. Součástí jazykových
kurzů je také bohatý společenský program, který dává studentům šanci si vyzkoušet nově nabyté vědomosti v praxi. Jako
bonus si odvezete nezapomenutelné vzpomínky, nová přátelství a mnoho životních zkušeností. Budova školy OHC se navíc
nachází přímo v srdci Londýna – u proslulé Oxford Street. Je tak jednoduše dostupná metrem a poslouží jako skvělý
výchozí bod, ze kterého budete mít možnost prozkoumat krásy tohoto úžasného města.

KURZ GENERAL ENGLISH
Úroveň AJ: A1 – C1
Minimální věk: 16 let
Začátek kurzu: vždy v pondělí (příjezd studentů je doporučen v neděli)

POČET
TÝDNŮ
1
2
3
4
ROZVRH

STANDARD KURZ
15 lekcí / týdně
9 990 Kč
17 300 Kč
24 600 Kč
31 800 Kč
Pondělí – Pátek
9:00-12:00 / 12:30-15:30 / 15:30-18:30

Počet ve třídě: max. 16 osob

KURZ ENGLISH PLUS
20 lekcí / týdně
11 100 Kč
19 500 Kč
27 900 Kč
36 200 Kč
Pondělí – Pátek
9:00 - 14:00

Cena zahrnuje:
 výuku v daném počtu lekcí, 1 lekce = 45 minut
 registrační poplatky, vstupní testy, certifikát o ukončení studia
 výukové materiály
 poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky

INTENZIVNÍ KURZ
30 lekcí / týdně
14 400 Kč
25 000 Kč
35 600 Kč
46 100 Kč
Pondělí – Pátek
9:00 - 15:30 / 12:30 - 18:30

Cena nezahrnuje:
x dopravu
x ubytování
x cestovní pojištění
x výlety

CENY UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÉ RODINĚ
Ubytování v hostitelské rodině není zahrnuto v ceně jazykového kurzu. Ubytování obvykle začíná a končí v neděli (7 nocí).
Vybrat si můžete ze dvou typů stravování – polopenze (snídaně + večeře) nebo pouze snídaně. Mladší žáci od 16 do 18 let
mají povinnou stravu formou polopenze. Diety či alergie na potraviny nahlaste při objednání kurzu cestovní kanceláři.
Ceny se v Londýně odvíjejí od Vámi zvolené lokality ubytování (čím dále od školy, tím levnější), konkrétně ji sdělíme v CK.

TYP
Dvoulůžkový pokoj se snídaní (student od 18 let)
Dvoulůžkový pokoj s polopenzí (student od 16 let)
Jednolůžkový pokoj se snídaní (student od 18 let)
Jednolůžkový pokoj s polopenzí (student od 16 let)
Příplatek za speciální dietu / alergie na potraviny

CENA ZA TÝDEN
od 6 300 Kč
od 7 400 Kč
od 6 600 Kč
od 7 700 Kč
800 Kč

DOPRAVA
Letecky na trase Praha – Londýn – Praha se ceny pohybují v rozmezí od 4 000 – 10 000 Kč (obousměrná letenka). Cena se
odvíjí dle aktuální nabídky leteckých společností. Na vyžádání je možné zajistit transfer z letiště – cena od £120 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.
CK KRISTOF, s. r. o., Moskevská 28, 460 01 Liberec 1
BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241
www.kristof-jazyky.cz info@mojeanglie.cz zajezdy@kristof-jazyky.cz

