JAZYKOVÝ KURZ V OXFORDU – ANGLICKÝ JAZYK
OXFORD
Oxford je srdcem Anglie a zároveň jedním z nejslavnějších univerzitních měst v zemi. Starobylé městečko se nachází na
soutoku mnoha malých říček, které svým spojením vytváří řeku Temži. Oxfordská univerzita je nejstarší univerzitou
anglicky mluvícího světa a po právu je životem a duší celého města. Ve městě můžete navštívit mnoho historických
a prestižních kolejí (např. Christ Church nebo New College), nachází se zde také nejstarší botanická zahrada z roku 1621 a
probádat můžete i velké množství muzeí – jako např. Ashmolean nebo Pitt Rivers Museum.

Oxford School of English
Budova školy se nachází v samém centru Oxfordu, jen pár metrů od všech hlavních autobusových zastávek a co by
kamenem dohodil od většiny historických atrakcí města. Oxford School of English je jednou z nejvíce populárních
anglických jazykových škol vůbec, je navíc akreditovaná Britskou radou, což je zárukou kvality. Za svou více než
dvacetiletou existenci škola přivítala více než 35 000 studentů z celého světa a pyšní se 98% úspěšností svých studentů u
Cambridžských jazykových zkoušek.

KURZ: GENERAL ENGLISH
Kurz obecné angličtiny je navržen tak, aby pomohl studentům co nejrychleji zlepšit své schopnosti v anglickém jazyce. Kurz
se soustředí na čtyři klíčové schopnosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Navíc zkušení pedagogové zahrnují cvičení na
rozšíření slovní zásoby, zlepšení gramatiky a nezapomíná se ani na správnou výslovnost.
Úroveň AJ: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2

POČET
TÝDNŮ
1
2
3
4
ROZVRH

Minimální věk: 16 let

15 lekcí / týdně
11 100 Kč
19 500 Kč
27 500 Kč
35 600 Kč
Pondělí - Pátek
09:30 – 10:45 & 11:15 – 12:30

Počet ve třídě: max. 15 osob

STANDARD KURZ
20 lekcí / týdně
12 500 Kč
22 100 Kč
31 700 Kč
41 300 Kč
Pondělí - Pátek
09:30 – 10:45 & 11:15 –
12:30 & 12:45 – 13:35

INTENZIVNÍ KURZ
30 lekcí / týdně
15 200 Kč
27 600 Kč
39 900 Kč
52 300 Kč
Pondělí – Pátek
09:30 – 10:45 & 11:15 – 12:30 + BUĎ
12:45 - 13:35 & 14:30 - 16:00 NEBO
14:30 – 16:00 & 16:15 – 17:15

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:






výuku v daném počtu lekcí, 1 lekce = 50 minut

x dopravu

registrační poplatky, vstupní testy, certifikát o ukončení studia
základní učebnice
poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky

x ubytování
x další potřebné učebnice (£30 - £40)
x cestovní pojištění
x celodenní exkurze

CENY UBYTOVÁNÍ – V HOSTITELSKÉ RODINĚ
TYP
Dvoulůžkový pokoj s polopenzí (snídaně + večeře) + lehký oběd o víkendu
Jednolůžkový pokoj s polopenzí + lehký oběd o víkendu
Jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou s polopenzí + lehký oběd o víkendu
Příplatek za speciální dietu / alergie na potraviny

CENA ZA TÝDEN
6 300 Kč
6 990 Kč
8 690 Kč
800 Kč

DOPRAVA
Letecky na trase Praha – Londýn Heathrow – Praha se ceny pohybují v rozmezí od 5 000 – 10 000 Kč (obousměrná
letenka). Cena se odvíjí dle aktuální nabídky leteckých společností.
Z letiště do Oxfordu se dostanete vlakem nebo autobusem – doporučujeme autobus, je levnější – cca 500 Kč. Případně je
možné zajistit transfer z letiště – cena od 4 500 Kč (odvíjí se od letiště příletu / odletu).

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

