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CORK 
Přístavní město Cork je druhým největším městem v Irsku, nachází se přibližně 250 km od Dublinu 

v jižní části ostrova. Město leží na řece Lee, která se zde dělí do dvou ramen, a střed města se tak 

nachází na ostrově, který je s jižním i severním břehem propojen množstvím mostů. Cork je 

především městem úzkých středověkých ulic zvoucích k procházkám. Centrum tvoří obchodní 

ulice St. Patrick´s Street a Grand Parade. Severně od nich pak centrum přechází v historickou část 

mezi ulicemi Church Street a Carey´s Lane, kde naleznete typické irské puby. Na východě města 

se nachází staré přístavní město. Navštívit zde můžete krásné katedrály (St. Finbarr’s Cathedral, 

Cathedral of St Mary and St. Anne) nebo třeba pevnost Elizabeth Fort z roku 1601. 

ACET – Active Centre of English Training 
Jedna z prvních jazykových škol v Irsku, která byla založena roku 1975 a zároveň je 

jednou z nejlepších, které můžete v Corku absolvovat. Jde o rodinný podnik, který 

se může pochlubit přátelským a profesionálním personálem. Studium probíhá 

v krásné georgiánské budově, a to přímo v srdci města. ACET zaručuje akademickou kvalitu a ubytování vysokého 

standardu. Můžete si zde vybrat z celé řady jazykových kurzů od juniorských až po kurzy pro dospělé či učitelské kurzy atp. 

KURZ: GENERAL ENGLISH 
Úroveň AJ: A1, A2, B1, B2, C1, C2  Minimální věk: 16 let  Počet ve třídě: max. 12 osob 

Cena zahrnuje:         Cena nezahrnuje:  

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

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

 učební materiály a pomůcky      x cestovní pojištění 

 poplatky za bankovní převod a manipulační poplatky   x celodenní exkurze 

CENY UBYTOVÁNÍ – V HOSTITELSKÉ RODINĚ 

TYP 
CENA ZA TÝDEN  

(ŘÍJEN – KVĚTEN) 
CENA ZA TÝDEN  
(ČERVEN - ZÁŘÍ) 

Jednolůžkový pokoj s polopenzí 7 200 Kč 8 400 Kč 

Dvoulůžkový pokoj s polopenzí 7 200 Kč / osoba 8 400 Kč / osoba 

Další možnosti ubytování (např. ve studentských apartmánech) na vyžádání 

DOPRAVA 

Letecky na trase Praha – Dublin – Praha se ceny pohybují v rozmezí od 4 000 – 10 000 Kč (obousměrná letenka). Cena 

se odvíjí dle aktuální nabídky leteckých společností.  

Z Dublinu je cesta do Corku možná autobusem nebo vlakem – ceny se pohybují v rozmezí od 10 – 45 EUR za 

jednosměrnou jízdenku (záleží na druhu dopravy, času cesty a věku cestujícího). S dopravou Vám rádi pomůžeme. 

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 

15 lekcí / týdně 
STANDARD KURZ 
20 lekcí / týdně 

INTENZIVNÍ KURZ  
26 lekcí / týdně 

1 9 100 Kč 10 150 Kč 11 800 Kč 

2 15 100 Kč 17 250 kč 20 600 Kč 

3 21 100 Kč 24 350 Kč 29 300 Kč 

4 27 100 Kč 31 450 Kč 38 100 Kč 

ROZVRH 
Dle aktuálního kurzu  

(bude upřesněno) 
Pondělí - Pátek 

9:00 – 12:55 
Pondělí – Pátek 9:00 – 12:55  

Úterý, Středa, Čtvrtek 14:10 – 16:00 


