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JAZYKOVÉ POBYTY

Pro studenty,  
dospělé a profesionály



Vítejte v Bavard language!
Objevte více než 250 vzrušujících jazykových destinací po celém světě vybrané pečlivě 
našimi experty. Pracujeme s důvěryhodnými školami a nabízíme výjimečné jazykové 
pobyty přizpůsobené vašim osobním potřebám a cílům. S kurzy ve více než 20 jazycích 
na 5  kontinentech vítejte do světa jazyků.

5 kroků k jazykovému pobytu v zahraničí
�� Vyberte si jazyk, který chcete studovat

�� Zvolte si destinaci nebo město

�� Požádejte nás o radu nebo cenovou nabídku

�� My Vám doporučíme nejvhodnější varianty

�� Zajistíme pro Vás vše co je potřeba

„Nabízíme bezplatné a osobní poradenství s asistencí v každém kroku a jsme zde, abychom vás 
inspirovali a abyste si odnesli z kurzu to nejlepší. Náš tým vám pomůže vytvořit perfektní program 
a poté vás bude doprovázet před, při, ale i po vašem výletě. Naučit se jazyk, zatímco se noříte 
do jiné kultury, je nezapomenutelný zážitek, který vám nikdo nikdy nevezme.“

Will Gathings
jednatel, Bavard Languages s.r.o.
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Termíny a začátek kurzů
Všeobecné a hlavní kurzy začínají ve většině případů každé pondě-
lí. Některé školy nabízejí kurzy pro začátečníky s pevně stanovenými 
datumy. Přípravné kurzy k oficiálním zkouškám (např. FCE, CAE) jsou 
nabízeny 2 – 3krát v roce s pevnými datumy kurzů.

Přihlašovací lhůta
Rozhodli jste se, že pojedete? Přihlaste se co nejdříve, protože včasná 
přihláška Vám umožní využít širší nabídky levných letenek a budete 
mít také dostatek času k vyřízení všech nezbytných administrativních 
záležitostí (vízum, zdravotní pojištění, cestovní pojištění atd.). Navíc, 
čím dříve se k jazykovému kurzu přihlásíte, tím lépe můžeme uspoko-
jit Vaše požadavky ohledně ubytování.

Přihláška
K přihlášení máte 3 možnosti: vyplňte a zašlete formulář, který nalezne-
te v tomto katalogu, vyplňte on-line formulář na našich internetových 
stránkách nebo nás telefonicky kontaktujte a předejte nám všechny 
potřebné údaje a informace. Vaši přihlášku potvrdíme do 7 pracov-
ních dnů a zašleme Vám Cestovní smlouvu. Ta obsahuje detailní popis 
rezervovaného kurzu, ubytování a cesty (pokud byla rezervována). Zá-
loha je splatná do 5 dnů. Doplatek je splatný cca 5 týdnů před začát-
kem kurzu. Fakturu v českých korunách obdržíte po zaplacení celkové 
částky.

Letenky
Na našich internetových stránkách Vám nabízíme informace o ce-
nách letenek různých leteckých společností, včetne nízkonákladových 
(např. EasyJet). Vybraný let si pomocí několika jednoduchých kliknutí 
můžete sami zarezervovat. Tento systém nabízí letenky do nejrůzněj-
ších světových destinací za nejlevnější ceny, včetně “open jaw” (přílet / 
odlet z jiné destinace). V případě potřeby Vám letenku zarezervujeme 
i my.

Víza
V závislosti na destinaci a délky Vašeho pobytu je někdy pro Vaši cestu 
potřebné vízum. Jak v takovém případě postupovat? Kde podat žá-
dost? Bavard Languages Vás podrobně informuje o krocích, které je 
třeba podniknout, obstará nezbytné dokumenty potřebné k vyřízení 
víza a bude Vám asistovat s jeho vyřízením.

Cestovní pojištění
Pojištění storna a přerušení pobytu
U všech pobytů organizovaných Bavard Languages je možné objed-
nat také pojištění pro případ storna a předčasného ukončení pobytu. 
Chrání před stornovacími poplatky před odjezdem a kryje také nákla-
dy při předčasném ukončení pobytu. Toto pojištění musí být prove-
deno ihned, jakmile zákazník obdrží potvrzení o přijetí do jazykového 
kurzu vybrané školy.

Zdravotní pojištění
Standardní zdravotní pojištění je pro pobyt v zahraničí nedostačují-
cí. Ze zákonného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze nezbytné 
náklady spojené s léčbou a ošetřením, a to pouze do výše pojistné 
částky, jako na území ČR (více informací naleznete zde: www.cmu.cz ). 
Proto všem účastníkům doporučujeme doplňkové zdravotní pojištění, 
které pokryje celou dobu pobytu v zahraničí.

Pojištění zodpovědnosti za škodu
Toto pojištění chrání pojištěného v případech, kdy způsobil škodu ji-
ným osobám. Nepodceňujte toto riziko. Bavard Languages bez toho-
to pojištění nedoporučuje cestovat! Sjednejte si jej on-line. Všechna 
shora uvedených pojištění si můžete, pomocí několika jednoduchých 
kliknutí, sami uzavřít na našich internetových stránkách.

Sjednejte si pojištění on-line
Všechny výše uvedená pojištění si můžete pomocí několika kliknutí 
uzavřít na našich internetových stránkách.

Last Minute
Chcete odcestovat během několika dnů? Pokud nemáte jinou vol-
bu, jsme schopni zorganizovat Váš pobyt během krátké doby. Jediné 
omezení, které může nastat, je časová náročnost obstarání víza.

Příjezd / odjezd
Evropa
Standardně je příjezd organizován v neděli a odjezd v sobotu. Po do-
mluvě je možné příjezd uskutečnit i dříve. V takovém případě Vám 
bude navíc účtována každá další noc.

Zámoří
V naší nabídce ubytování počítáme s příjezdem v neděli a odjezdem 
v sobotu. Kvůli časovému posunu a náročnému cestování Vám do-
poručujeme dorazit do destinace již v sobotu, což Vám umožní lepší 
aklimatizaci.

Transfery
Ve všech námi nabízených městech můžeme zajistit transfer z letiště 
nebo nádraží. Tato možnost je velmi příjemná, zvláště pak po dlouhé 
a náročné cestě. Podle toho, jak ovládáte cizí jazyk, můžete využít míst-
ní taxi službu, vlak nebo autobus. Tyto možnosti přepravy jsou všeo-
becně levnější, než školami nabízené transfery.

Cestovní okumenty
Cestovní dokumenty obdržíte přibližně 10 dnů před odjezdem. Vou-
cher obsahuje popis objednaných služeb, adresu školy a ubytování.

Kapesné
Podle Vašich potřeb, výše životních nákladů v příslušné zemi, druhu 
objednaného ubytování (plná penze / polopenze / bez stravy), jakož 
i podle Vámi plánovaných aktivit a výletů, Vám doporučujeme kapes-
né ve výši 90 – 180 € na týden.

Svátky
V době státního svátku, dle dané destinace, vyučování neprobíhá 
a lekce nejsou nijak kompenzovány. Dny státních svátků najdete v na-
šem ceníku.

Jazykový pobyt v příštím roce?
Pro Vaše plánování jazykového pobytu využijte informací publikova-
ných na našich internetových stánkách. Zde naleznete aktuální ceny 
společně s kalkulačkou pro výpočet ceny v českých korunách. Ceny 
na příští rok začínáme publikovat přibližně od července. Neváhejte 
nás kontaktovat pro informace o cenách ještě před tímto termínem. 
Běžně dostáváme velké množství přihlášek již s několikaměsíčním 
předstihem. Pro zákazníky, kteří si kurz objednají do konce září je cena 
stejná jako v tomto roce.Rádi Vám poskytneme další informace.

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

NAŠÍM CÍLEM JE USNADNIT VÁM ŽIVOT!
S hrdostí můžeme konstatovat, že kvalita našich služeb je potvrzována mírou spokojenosti účastníků 
jazykových kurzů. To je znamení, které neklame. Velká část z vás, kteří k nám přicházíte, nás kontaktuje 
na základě předchozího doporučení účastníků kurzů.



www.bavardlanguages.cz   4 

Začátečník
Na začátku nemá student žádné znalosti cizího jazyka. Nicméně by 
začátečníci by se měli rozdělit do dvou typů:- absolutní začátečníci, 
kteří začínají uplně od nuly a nikdy před tím neměli s daným jazykem 
kontakt- falešní začátečníci, kteří se již s jazykem setkali a mají určitou 
pasivní úroveň nebo studovali tento jazyk před dlouhou dobou nebo 
jen částečně.

Základní úroveň (úroveň A1*)
Student rozumí jednoduchým větám, pokynům a popisům vztahují-
cím se k běžnému každodennímu životu. Nicméně užívá pouze izo-
lovaná slova nebo fráze, tvoří neúplné věty bez gramatických forem.

Vyšší základní úroveň (úroveň A1-A2*)
Student ovládá několik vzorových frází, umí je napsat, ale stěží rozumí 
běžnému jazyku. Odpovídá jazykem naučeným ve škole a tvoří jedno-
duché větné struktury.

Nižší střední úroveň (úroveň A2*)
Student rozumí jazyku s většími či menšími obtížemi, kromě několika 
specifických situací. Může číst snadné texty. Přestože dělá časté chyby, 
je schopný mluvit v několika větách o několika málo oborech.

Střední úroveň (úroveň A2 – B1*)
Student často několikrát začíná větu, aby mu bylo rozumět a neovládá 
ještě složitější syntaktické struktury. V gramatice, výslovnosti a slovní 
zásobě má ještě často mezery. Dobrá úroveň porozumění.

Vyšší střední úroveň (úroveň B1*)
Student rozumí běžně užívanému jazyku. Kromě několika chyb v gra-
matice a vyjadřování je schopen formulovat obecné myšlenky s jem-
nými jazykovými nuancemi. Jazykové znalosti jsou dostatečné k tomu, 
aby se mohl zařadit do světa odborníků.

Pokročilá úroveň (úroveň B2*)
Student ovládá strukturu cizího jazyka, a to jak v ústní, tak v písemné 
podobě. Je schopný se s jistotou vyjádřit v nejrůznějších situacích a ro-
zumí rodilým mluvčím. Znatelná je opatrnost, se kterou užívá cizího 
jazyka, nazpaměť naučené fráze a nedostatečná znalost idiomatických 
vazeb.

Velmi pokročilá úroveň (úroveň C1*)
Student rozumí téměř všemu, včetně idiomatických vazeb. Až na ně-
které občasné chyby se blíží mateřskému jazyku, a to i v složitých si-
tuacích.

Úroveň blízká mateřskému jazyku (úroveň C2*)
Student ovládá plynně a s přesností cizí jazyk. Na tuto úroveň se do-
stal po dlouhodobém zahraničním pobytu, během kterého zároveň 
pronikl do tamní kultury a zvyků. Někdy může být jazyková úroveň 
vyšší než u rodilých mluvčí, nicméně s menší znalostí idiomatických 
vazeb.* Evropský referenční rámec cizích jazyků (European languages 
framework)

ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A POKROK
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Základní úroveň [A1]

Začátečník

Graf ukazuje počet týdnů potřebných k dosažení vyšší úrovně. 
Údaje jsou odvozeny ze statistik a pokrok jednotlivého účastníka je závislý na jeho nasazení.
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Jsou jazykové kurzy v zahraničí vhodné i pro úplné začátečníky?
Ano, naše partnerské školy nabízejí i kurzy pro začátečníky. Naše do-
poručení je absolvování alespoň krátkého kurzu před odjezdem z ČR 
a začátečníkům doporučujeme minimálně 4-týdenní pobyt.

Jaký je minimální a průměrný věk studentů?
U kurzů pro dospělé je minimální věk většinou 16 nebo 18 let. Věkový 
průměr se pohybuje okolo 22-25 let, v letních měsících okolo 18-22 
let. Starší studenti, kteří hledají věkově přiměřenější složení by měli vo-
lit datum svého pobytu mimo hlavní turistickou sezonu anebo volit 
některý z naší nabídky kurzů 30+

Ještě mi nebylo 18. Můžu se zúčastnit kurzu pro dospělé?
Ano. Většina kurzů pro dospělé je dostupná od 16 let. Jediným ome-
zením v tomto případě je výběr ubytování – studenti mladší 18 let 
ve většině případů musí být ubytováni v hostitelské rodině.

Musím si ke kurzu objednávat i ubytování?
Ne, ubytování je jen doplňkovou službou. Pokud máte svoje vlastní 
ubytování, můžete si u nás objednat jen jazykový kurz.

Kdy se mám na jazykový pobyt přihlásit?
Přihlášku na kurz doporučujeme podávat co nejdříve – zůstane Vám 
tak dostatek času na zařízení potřebných náležitostí jako je letenka, 
pojištění nebo vízum. Navíc: zodpovědní plánovači mohou při rezer-
vaci pobytu s tříměsíčním předstihem ušetřit až 10.000 Kč.

Kdy můžu na kurz nastoupit?
Jazykové kurzy v zahraničí začínají většinou každé pondělí po celý rok, 
takže nastoupit na kurz je možné prakticky kdykoliv. Výjimkou jsou 
kurzy pro začátečníky a přípravné kurzy ke zkouškám, které mají pev-
ně stanovená data začátků.

Od kdy do kdy mám zajištěné ubytování?
Všeobecným standardem bývá ubytování od neděle před začátkem 
kurzu do soboty po skončení kurzu. Méně často se objevují varian-
ty neděle-neděle, nebo sobota-sobota. Ve většině případů je možné 
za příplatek zahájit ubytování i v jiné dny. V hlavní sezoně tuto mož-
nost ale nelze zaručit.

Bude mě někdo očekávat po příletu/příjezdu?
Pouze v případě, že si objednáte transfer. Transfery z letiště nebo ná-
draží nejsou automatickou součástí pobytu. Výjimkou jsou případy 
u studentů do 18 let, kdy mohou být transfery povinné a budou tak 
automaticky připočítány.

Potřebuji mít pojištění?
Ano, všem studentům doporučujeme uzavření cestovního pojištění, 
pojištění odpovědnosti a případně i pojištění storna.

Probíhá výuka i ve svátky?
Ne. Pokud je v destinaci Vašeho studia státní svátek, tak výuka nepro-
bíhá a lekce nejsou nijak nahrazeny.

A na závěr pár tipů, jak při výběru kurzu ušetřit:
Při současné síle amerického dolaru a britské libry doporučujeme vy-
bírat z „eurových“ destinací, případně z nabídky kanadských, austral-
ských nebo novozélandských škol. Austrálie a Nový Zéland jsou skvělé 
destinace hlavně pro dlouhodobé kurzy s možností práce.

Vyhněte se velkým metropolím a turistickým centrům – místo New 
Yorku zvolte Washington DC, místo Londýna jeďte do Liverpoolu. Bri-
ghton vyměňte za Bournemouth, v Německu zvolte Berlín namísto 
Mnichova, ve Francii Lyon namísto Paříže.

Pokud máte možnost, cestujte mimo hlavní turistickou sezonu (půlka 
června-půlka září) anebo do destinací s nižšími životními náklady – 
chcete v zimě uniknout do tepla a nechce se Vám na druhou stranu 
planety do Austrálie? Vycestujte do Jihoafrické republiky – prakticky 
žádný časový posun, příjemné klima a výrazně nižší životní náklady.

Sledujte speciální nabídky na našich stránkách a Facebooku, i to Vám 
může ušetřit pár tisíc.

RADY A TIPY
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KURZY V DOMĚ LEKTORA

Individuální výuka v domě lektora
Výběr místa probíhá samozřejmě s ohledem na Vaše 
zájmy, typ učitele, kterého hledáte, a na Váš životní 
styl, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné 
prostředí pro Vaše studium. Obecně platí, že učitelé 
žijí na předměstí velkých měst či v malých městech. 
Velká Británie nabízí nejširší výběr destinací, které 
jsou snadno přístupné díky mnoha letištím. Na jiho-
východě, mezi Londýnem a pobřežím, na Vás čeká 
krásný region, v němž bydlí řada zkušených lektorů. 
Dostanete se sem snadno díky blízkosti londýnských 
letišť a zastávek vlaků Eurostar. Kromě Velké Británie 
se v Evropě tohoto programu můžete zúčastnit také 
v Irsku nebo na Maltě. Chcete-li si zlepšit angličtinu 
na jiném kontinentu, nabízíme také pobyty u lekto-
rů v Severní Americe nebo v Austrálii. V domě lek-
tora se můžete učit i další jazyky, například němčinu 
nebo španělštinu. Můžete si vybrat z 20 cizích jazyků 
v mnoha zemích po celém světě. 

Kurz v domě lektora
Soukromý kurz je ideální pro dosažení konkrétních 
osobních cílů. Je vhodný zejména pro lidi, kteří po-
třebují získat specifické jazykové znalosti ve svém 
oboru, stejně jako pro studenty, kteří se chtějí zlepšit 
v jazyce nebo se individuálně připravit se na zkouš-
ku. Bez ohledu na věk a povolání účastníka je kurz 
v domě lektora vhodný pro všechny, kteří chtějí 
prohloubit své znalosti a rychle získat trvalé jazyko-
vé dovednosti. Naučte se osobní vztah s lektorem 
a postupujte vlastním tempem. Tento program je 
cennou příležitostí dosáhnout maximálního pokroku 
v minimálním čase. Lektoři jsou odborníci v mnoha 
oblastech, a tak právě oni sami často navrhují přizpů-
sobení bohatého programu. Když bydlíte u lektora, 
znamená to také, že každý okamžik využijete k dosa-
žení svých cílů, a to nejen v hodinách, ale po celý čas, 
který trávíte společně. Při jídle nebo ve volném čase 
budete muset mluvit cizím jazykem a zůstanete plně 
ponořeni. Kurz formou „one-to-two“ pro dva, jehož 
se budete moci zúčastnit společně s kamarádem 
nebo kolegou, umožňuje dvěma účastníkům stej-
né jazykové úrovně společnou výuku. (viz možnosti 
a doplňky). Kurzy jsou zcela na míru, plánují se a na-
vrhují před odjezdem. Konají se v průběhu celého 
roku, a to i na Vánoce, Nový rok nebo Velikonoce.

Kurzy
Soukromý intenzivní kurz
Počet lekcí týdně: 15, 20, 25 nebo 30 x 60 minut
Délka kurzu: 1 až 48 týdnů
Úroveň: začátečníci až pokročilí
Třída: 1 student (one-to-one)
Třída: 2 studenti (one-to-two) stejné úrovně a zaměření
Minimální věk: 18 let (od 16 let ve Velké Británii, Irsku, Maltě a Jižní Africe)
Doba výuky: po dohodě s lektorem

Soukromý intenzivní business kurz
Počet lekcí týdně: 20, 25 nebo 30 x 60 minut
Délka kurzu: 2 až 48 týdnů
Podrobnosti: viz intenzivní kurz
Přípravný kurz k anglickým
nebo americkým certifikátům
Počet lekcí týdně: 20 x 60 minut
Podrobnosti: viz intenzivní kurz
Zkouška k certifikátům neprobíhá v místě výuky.

Ubytování
Váš pobyt u lektora je jedinečný. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji s pl-
nou penzí v domě či bytě vyučujícího. Díky tomu budete moci využít všech chvil 
strávených se svým lektorem k prvotřídnímu plnému ponoření. Díky každodenní 
komunikaci s lektorem a jeho rodinou osvojování jazyka probíhá nenásilně, ale ne-
přetržitě a velmi efektivně. Výuka je koncentrovaná a plynulá, každý den si osvojíte 
nové dovednosti. Pro zajištění úspěšnosti kurzu je velmi důležitá kompatibilita mezi 
Vámi a Vaším učitelem, proto Vás před odjezdem požádáme o vyplnění dotazníku, 
abychom zjistili, jaké jsou Vaše zájmy, záliby a případné požadavky, díky čemuž Vám 
budeme moci najít ideálního lektora. Na vyžádání a v závislosti na nabídce můžete 
mít také vlastní koupelnu.

Ostatní destinace
Váš pobyt u lektora je jedinečný. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji s pl-
nou penzí v domě či bytě vyučujícího. Díky tomu budete moci využít všech chvil 
strávených se svým lektorem k prvotřídnímu plnému ponoření. Díky každodenní 
komunikaci s lektorem a jeho rodinou osvojování jazyka probíhá nenásilně, ale ne-
přetržitě a velmi efektivně. Výuka je koncentrovaná a plynulá, každý den si osvojíte 
nové dovednosti. Pro zajištění úspěšnosti kurzu je velmi důležitá kompatibilita mezi 
Vámi a Vaším učitelem, proto Vás před odjezdem požádáme o vyplnění dotazníku, 
abychom zjistili, jaké jsou Vaše zájmy, záliby a případné požadavky, díky čemuž Vám 
budeme moci najít ideálního lektora. Na vyžádání a v závislosti na nabídce můžete 
mít také vlastní koupelnu.
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Škola
Naše partnerská škola BSC, ležící přímo v centru 
města, nabízí perfektní umístění. Budova školy je vy-
stavěna ve stylu Art Deco a nabízí vynikající zařízení: 
12 prostorných učeben, knihovnu/studovnu, kavár-
nu, ovocný bar a bezdrátové internetové připojení. 
Během přestávek nebo po vyučování se pak budete 
moci se svými spolužáky projít na pláž, která je vzdá-
lená opravdu jen co by kamenem dohodil. Během 
hlavní sezóny a v závislosti na počtu účastníků nabízí 
škola extra učebny poblíž hlavního výukového cent-
ra. Škola BSC se odlišuje také svým „job clubem,“ který 
umožňuje studentům přístup k informacím o práci. 
Škola tak dokáže pomoci všem studentům, kteří mají 
zájem o brigády.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Polointenzivní kurz  25 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Kurz IELTS  20 x 50 min 
 (15 IELTS + 5 volitelné předměty)
TOEFL-kurz  20 x 50 min 
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka)
TOEIC kurz  20 x 50 min
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka)
Cambridge přípr. kurz (FCE)  22 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 2 FCE)
Cambridge přípr. kurz 25 lekcí (FCE)  25 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 23 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 14

Ubytování
Hostitelská rodina
Škola BSC nabízí možnost ubytování v hostitelské rodině, přibližně 25-30 minut 
od budovy školy. Rodiny jsou pečlivě vybrány pro jejich smysl pro pohostinnost na-
bídnou Vám přívětivou atmosféru. Ubytování je zajištěno v jedno- nebo dvoulůžko-
vých pokojích (pokud cestujete ve dvojici.) Povlečení poskytne rodina, potřebovat 
budete vlastní ručníky. Jednou týdně budete moci využít i pračku. Záleží jen na Vás, 
zda si vyberete ubytování pouze se snídaní nebo s polopenzí. Samozřejmě Vám 
bude umožněno využití kuchyně pro přípravu jídel.

Rezidence Alma Road (od 18 let)
Svým nezávislejším studentům nabízí jazyková škola BSC Bournemouth možnost 
ubytovat se v rezidenci Alma Road, přibližně 20 minut cesty autobusem od školy 
a blízko oblíbených částí Winston a Charminster. Bydlet budete v pohodlném jedno-
lůžkovém pokoji v jednom z 10 apartmánů a budete sdílet koupelnu a kuchyň s Va-
šimi spolubydlícími. K dispozici jsou i pračka, žehlící prkno a internetové připojení 
zdarma. Povlečení je poskytnuto, ručníky nikoliv.

Volný čas
Naše partnerská škola připravuje každotýdenní plán aktivit, které Vám umožní využití 
Vaší angličtiny a také Vám pomohou při poznávání ostatních studentů. Pro milov-
níky sportu nechybí plážový fotbal, volejbal, kolečkové brusle, surfování nebo jíz-
da na kole. Každý týden se budete moci zúčastnit výletů na zajímavá místa v okolí 
Bournemouthu., jako například Stonehenge, the Isle of Wight, hrad Lulworth, Oxford 
nebo Londýn. A nudit se nebudete ani po večerech. Čeká Vás například „British Food 
Party“, kde budete moci ochutnat speciality britské kuchyně. Na programu jsou také 
večery v hospůdkách, filmový klub nebo salsa.

ANGLIE 

Bournemouth

Bournemouth, který je považován za nejpříjemnější 
univerzitní město na jihu Anglie, přijímá každý rok více 
než 10 tisíc místních studentů a téměř stejný počet studentů 
zahraničních. Váš jazykový pobyt bude ve znamení studií, 
ale též zábavy a párty!

BSC
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Škola
Naše partnerská škola se nachází ve čtvrti vzdálené 
přibližně 10 minut chůze od centra Bournemouthu 
a od místní slavné pláže. Obývá dvě historické bu-
dovy obklopené parky a zahradami, což jí dodává 
příjemnou přátelskou atmosféru. V areálu se nachází 
sportoviště, kantýna a restaurace se sezením na tera-
sách. Vybavení školy zahrnuje dvě počítačová centra, 
knihovnu, studovnu/ přednáškovou místnost, vzduš-
né učebny a WiFi zdarma v celém areálu.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  28 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 8 volitelné předměty)
Intenzivní kurz pro začátečníky  28 x 45 min
Kurz IELTS  28 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 8 IELTS)
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE)  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE)  28 x 45 min
Kurz Angličtina + Business & Finance  28 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 8 Business & Finance + 6 „project work“)
Kurz Angličtina + turismus a pohostinství  28 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 8 turismus a pohostinství  
 + 6 „project work“)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Ubytování
Hostitelská rodina
Většina studentů dává přednost bydlení v rodinách. Tato forma ubytování je pro ně 
cenově výhodná a dává jim možnost procvičit si jazykové znalosti i mimo vyučování 
a poznat běžný život anglických rodin. K dispozici mají jednolůžkové pokoje s polo-
penzí. Prádlo se pere jednou týdně. Bydlení u rodin, které jsou velmi pečlivě vybírány, 
je vzdáleno přibližně 10–20 minut autobusem nebo 10–30 minut chůze od areálu 
školy. Přístup k internetu zdarma je zaručen mimo sezónu. Pokud si zvolíte možnost 
„Superior“, budete mít k dispozici jednolůžkový pokoj s telvizí, velkou postelí a vlastní 
koupelnu.

Rezidence Kings Charminster (od 16 let)
Tato nová rezidence se nachází přibližně 15 až 20 minut pěší chůze od školy ve čtvrti 
Charminster, srdce studentského života v Bournemouth. Budete ubytováni v jed-
no a dvoulůžkových pohodlných pokojích s vlastní sprchou a s možností setkat se 
s ostatními studenty ve studentské místnosti, vybavené DVD přehrávačem, televizí 
a konzolí Wii. Snídaně a večeře jsou připravovány a servírovány na místě. Lůžkoviny 
jsou poskytovány a je zajištěn týdenní úklid pokojů a koupelen. V rezidenci je Vám 
k dispozici prádelna, zdarma přístup na internet pomocí WiFi a 24hodinová bezpeč-
nostní služba.

Rezidence Kings Town Centre (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Rezidence „Beach Premium“ (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Bournemouth je známý možná tou nejkrásnější pláží v celé Anglii. Jako jedno z nej-
bezpečnějších a nejpřátelštějších měst na anglickém pobřeží, Bournemouth je 
známý svými parky a zahradami stejně tak jako pro svou univerzitní tradici. Jeho 
centrum vás překvapí množstvím kaváren, restaurací a hospůdek, v nichž můžete 
nasávat moderní kosmopolitní atmosféru tohoto krásného města. Každý týden ško-
la pořádá dvě akce, jichž se můžete zdarma zúčastnit – například výlety, diskotéky, 
sportovní aktivity nebo herní či filmové večery či zkuste let horkovzdušným balo-
nem pro ptačí perspektivu pobřeží. Chcete-li prozkoumat jižní pobřeží Anglie, je pro 
vás Bournemouth ideální destinací. O víkendech jsou na programu výlety do Bathu, 
Oxfordu, Salisbury, Stonehenge, Winchesteru nebo Brightonu. A v Londýně jste vla-
kem za pouhé dvě hodiny, takže si v žádném případě nezapomeňte fotoaparát!

ANGLIE 

Bournemouth
KINGS
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytování v hostitelské rodině je obohacující zážitek ze společenského i jazykového 
hlediska. Rodiny většinou bydlí v rezidenčních oblastech okolo 30 minut vzdálené 
od školy jízdou autobusem. Studenti jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích 
s polopenzí.

Studentský byt (od 18 let)
Tato varianta bude více vyhovovat nezávislým studentům, kteří mají k dispozici jed-
nolůžkové pokoje. Stravu si řeší každý sám, nicméně je k dispozici kuchyně. Obývací 
pokoj a koupelnu sdílí studenty dohromady s ostatními spolubydlícími. Tyto stu-
dentské byty se nacházejí ve vzdálenosti 10 až 20 minut pěší chlze od školy. 

Letní rezidence - „Phoenix Hall“ (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Škola vám nabízí úplné společenské vyžití, při němž snadno navážete styky s ostat-
ními studenty. V týdnu i o víkendech se rovněž můžete zúčastnit organizovaných 
společenských akcí a výletů. Ve formě se lze udržovat v četných sportovních kom-
plexech města, což ovšem můžete činit i na širokých nábřežích, ideálních k joggingu 
nebo k bruslení na kolečkových bruslích. Pokud ovšem nedáváte přednost vodním 
sportům. Klidnější povahy jistě neopomenou navštívit Lanes, úzké uličky, kde se vel-
mi snadno nakupuje, protože se tam prodává snad všechno.

Škola
Škola se nachází v Hove, v klidné, stromy lemované uličce, 
jež ústí na Kings Way, dopravní tepnu jdoucí podél pobřeží. 
Je vzdálená cca 15 minut od centra města a od pláží. BSC 
sídlí ve zcela renovované, čtyřposchoďové viktoriánské bu-
dově a podmínky naučit se jazyk jsou zde vskutku ideální. 
Studenti se učí v 15 velkých a světlých třídách a mohou vy-
užívat moderního vybavení, knihovny, multimediální míst-
nosti, WiFi, kafetérie nebo relaxovat v zahradě nebo na te-
rase. «Job club» zprostředkovává účastníkům informace 
o možnostech práce pro studenty. Je proto vyhledávána 
účastníky, kteří by rádi spojili jazykový kurz s prácí na půl 
úvazku. Tato služba je zdarma a nabízí každých 14 dní se-
tkání se studenty kde jsou předávány aktuální informace 
o možných zaměstnavatelích (bary, hotely, reklamní akce, 
butiky, atd.). Zájemci jsou školeni o zákonných předpisech 
a je jim pomáháno při přípravě CV.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Polointenzivní kurz  25 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Business kurz  25 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 5 business)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 50 min
Kurz IELTS  20 x 50 min 
 (15 IELTS + 5 volitelné předměty)
TOEFL-kurz  22 x 50 min 
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka)
TOEIC kurz  22 x 50 min 
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka)
Anglictina + Windsurf  20 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 10 Windsurf )
Angličtina + vaření  20 x 50 min 
 (20 general + 6 vaření)
Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 14

Slunce, pláž a párty… Brighton má vše z ultramoderního 
přímořského města. Tato malá starobylá rybářská vesnice, 
objevená před více než 200 lety britským aristokratem, 
dnes patří mezi vyhledávané místo mezi mladými lidmi. 
Vychutnejte si šarm jihu Anglie s nohama ve vodě!

ANGLIE 

Brighton
BSC
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Ubytování
Hostitelská rodina
Společné žití s místní rodinou je a zůstává v mnoha ohledech nejzajímavější formou 
ubytování. Na jednu stranu těží studující z vynikajícího prostředí pro zdokonalení jazy-
kových znalostí a splynutí s anglickou kulturou. Na druhou stranu je při tomto řešení 
možné zakalkulovat k celkové sumě stravu za celý pobyt. Nabízeny jsou jedno- a dvou-
lůžkové pokoje. V dvoulůžkovém pokoji budete ubytováni společně se studentkou/
studentem jiné národnosti. Poznámka: studenti ve věku 16-17 let jsou ubytováni v jed-
nolůžkových pokojích a musí mít rezervovaný zpáteční letištní transfer.

Rezidence (od 18 let, doporučeno 18 - 25 let)
Vyzkoušejte si spolubydlení s dalšími zahraničními studenty v student house, který 
nabízí naše partnerská škola! Budete bydlet v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém 
pokoji a sdílet kuchyň a obývací pokoj se spolubydlícími z celého světa. Budete zde 
mít přístup k internetu přes WiFi a možnost použití placené prádelny. Ložní prádlo 
a ručníky jsou k dispozici, budete si ale muset přivézt vlastní osušky. Úklid se provádí 
jednou týdně. Všechny „studentské domy“ leží v přiměřené vzdálenosti od školy.)

Rezidence «The Seafront» (od 18 let, doporučeno 18-25 let)
V této rezidenci si můžete vybrat mezi jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem, 
všechny s vlastní sprchou, podlahovým vytápěním a nástěnnou TV s plochou obra-
zovkou. V celé budově je k dispozici WiFi. Budete mít přístup do velkého obývacího 
pokoje, dobře vybavené prostorné kuchyně a do placené prádelny. Ložní prádlo 
a ručníky jsou k dispozici, ale musíte si přivézt vlastní osušky. 

Rezidence Mitre House
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Škola nabízí obsáhlý program pro volný čas, který podporuje sociální kontakty 
s ostatními studujícími. Jak v průběhu týdne tak i o víkendech jsou nabízeny výlety 
a exkurze. Kdo chce zůstat ve formě, může volit mezi množstvím různých sportov-
ních center a širokými přístavními hrázemi u moře, které se obzvláště hodí pro jo-
gging nebo rollerblade – pokud nemáte raději vodní sporty. Kdo má v oblibě něco 
klidnějšího, přijde si na své v Lanes, malých uličkách, neboť tam lze při nakupování 
nalézt všechno možné.

Škola
Dvě minuty od známého «Brighton Pier», hned ve-
dle «Royal Pavilion» a věhlasných «Lanes» se nachá-
zí naše partnerská škola EC, založená v roce 1982. 
V okolí naleznete množství obchůdků a butiků, re-
staurací, pubů a barů, které tvoří reputaci města. Vy-
učovací centrum je světlé, moderně zařízené a pro-
storné, disponuje 33 dobře vybavenými učebnami, 
společenskými zónami a multimediální místností 
sloužící ke studiu a s přístupem k internetu. Celá 
budova je pokryta sítí WiFi. Budova byla kompletně 
renovována a nabízí ideální podmínky ke studiu. 
Třídy jsou vybaveny interaktivními bílými tabulemi. 
Výuka angličtiny se zaměřuje na komunikaci. Vysoce 
kvalifikovaní lektoři motivují během řízených diskuzí 
studenty z nejrůznějších zemí světa k výměně infor-
mací a názorů a poznávání cizích kultur a civilizací. 
Účastníci zde naleznou vstřícné školní zaměstnance, 
přátelskou atmosféru a všechny hlavní atrakce Bri-
ghtonu před vchodem školy.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE)  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 30 lekcí (FCE, CAE)  30 x 45 min
Kurz IELTS  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

EC

ANGLIE 

Brighton
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Ubytování
Hostitelská rodina
Výběru rodin, ve kterých škola nabízí svým studentům ubytování, je věnována velká 
pozornost, škola si rodiny vybírá sama. Studenti jsou ubytováni v jednolůžkových 
nebo dvojlůžkových pokojích s polopenzí (a plnou penzí o víkendu) a společně s ro-
dinou, která bydlí ve vzdálenosti nanejvýš 15-30 minut jízdy autobusem od školy, 
sdílejí společenské prostory domu. Pokud si budete přát i vlastní koupelnu, můžete 
zvolit ubytování v rodině „Superior“. Tato forma ubytování představuje jedinečnou 
příležitost, jako poznat britský životní styl i pohostinné, otevřené obyvatele této 
země. Navíc vám tento intenzivní kontakt usnadní docílit větších pokroků při učení 
angličtiny. Pokud se jazykového pobytu zúčastníte ve dvojici, nabídneme vám zvý-
hodněnou cenu. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Rezidence George Street (od 18 let)
Díky této rezidenci bude váš jazykový pobyt v Brightonu ještě příjemnější! Těší se vy-
nikající poloze pouze 5 minuty chůze od školy, v klidné ulici v těsné blízkosti centra 
města a jeho mnoha kaváren, restaurací, barů a obchodů, kam můžete snadno dojít 
pěšky. 30 jednolůžkových pokojů se nachází ve 3 patrech. Každý pokoj má vlastní 
sprchu/wc a některé i malý balkon. 3 dobře vybavené kuchyně umožňují studentům 
z celého světa připravovat si vlastní jídlo. K dispozici jsou zde dvě studentské spole-
čenské místnosti s TV, bezplatným připojením na internet přes síť WiFi, ložní prádlo 
(přivezte si prosím vlastní ručníky) a úklid jednou týdně. Rezidence nemá prádelnu, 
ale jednu najdete nedaleko budovy ve stejné ulici.

Volný čas
Procvičování angličtiny při sportovních i společenských aktivitách je dobrý způsob, 
jak v praxi uplatnit znalosti, které získáte ve škole při výuce. Je to také skvělý způsob, 
jak navázat přátelství s jinými studenty z celého světa. Naše partnerská škola proto 
v týdnu i o víkendech nabízí také bohatý program volnočasových aktivit a sportov-
ních turnajů. Většina akcí je zdarma, případně za zvýhodněnou cenu. Nabídka za-
hrnuje sportovní zápasy v basketbalu, fotbalu nebo tenisu, ale i kulturní akce, jako 
jsou návštěvy muzeí, divadel nebo kina stejně jako společné večery v hospodách, 
na diskotéce nebo v klubu Babylon Lounge Club. Rozhodně neprohloupíte, když 
se na výlet vydáte i o víkendu, podíváte se tak třeba do Cambridge, Oxfordu, Ports-
mouth a samozřejmě i do Londýna.

Škola
Naše partnerská škola St. Giles je situována ve třech 
budovách postavených ve stylu regency (na počátku 
19. století) v centru Brightonu, nedaleko orientálně 
působících Royal Pavilions Williama IV. Budova a zaří-
zení školy nedávno prošlo rekonstrukcí a nyní je zde 
k dispozici internetová kavárna s bezplatným pří-
stupem na internet a WiFi v celé budově, studovna 
s knihovnou, místnost s videem a televizí, jazyková 
laboratoř a nechybí ani moderně a dobře vybavená 
učebna s počítači. Budete tu tedy mít vše, co je třeba, 
chcete-li se zcela ponořit do jazyka, kterým hovořil 
a psal William Shakespeare a T.S. Eliot.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min
Intenzivní kurz pro začátečníky  28 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE, CPE) 
 20 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE, CPE) 
 28 x 50 min
Kurz IELTS  20 x 50 min
TOEFL-kurz  20 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník – pokročilá úroveň
Třída: 12

St Giles International

ANGLIE 

Brighton
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Ubytování
Hostitelská rodina
Tento způsob ubytování je ideální především pro ty, kdo si přejí profitovat z jazyko-
vého pobytu co nejvíce. Nabízí se tak skvělá možnost procvičovat si angličtinu v běž-
ném každodenním životě a poznávat zemi i kulturu, která má svůj nezaměnitelný 
šarm. Ubytováni budete v jednolůžkovém pokoji s polopenzí. Společně strávený čas 
při jídle je dobrou příležitostí, jak udržovat kontakt s místními obyvateli a přátelsky 
si popovídat. Na tyto okamžiky jednou určitě budete vzpomínat! Pokud chcete mít 
k dispozici vlastní koupelnu, zvolte ubytování „Superior-Family“. Hostitelské rodiny se 
nachází 25 až 40 minut daleko od školy a studenti chodí do školy pěšky nebo využí-
vají městskou hromadnou dopravu. Poznámka: studenti ve věku 16-17 let jsou uby-
továni v jednolůžkových pokojích a musí mít rezervovaný zpáteční letištní transfer.

Studentský dům «Town House» (od 18 let)
Studentský dům je umístěn v příjemné historické budově a obsahuje 6 jednolůž-
kových pokojů (některé mají vlastní koupelnu), 2 sdílené pokoje a plně vybavenou 
společnou kuchyň a jídelnu, kde můžete sdílet volné chvíle s mezinárodními stu-
denty. Pračka, povlečení a vysoce rychlá Wi-Fi jsou k dispozici zdarma. Také budete 
mít přístup k vybavení vedlejší rezidence: domácí kino s DVD přehrávačem, TV se 
satelitem, herní místnost, tělocvičnu apod. V této studentské čtvrti se nachází mno-
ho supermarketů, muzeí, autobusů, restaurací a obchodů. Jen 15 minut chůze to je 
do školy. Ložní prádlo je k dispozici a domácí úklid se provádí jednou za týden.

Rezidence Pro Cathedral (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Rezidence King Square (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
V tomto univerzitním městě si jistě užijete a nasbíráte celou řadu typicky britských 
zkušeností – společně s ostatními studenty z celého světa! Hned na začátek se vy-
dejte na průzkum historického centra Bristolu a rušné čtvrti se starým přístavem, 
kde naleznete muzea, výstavy, kluby a kavárny v málem rekordním počtu a kde se 
také každoročně koná slavný Bristol Harbour Festival. Pak může prohlídka pokračo-
vat na Clifton Suspension Bridge, což je symbol města s působivým výhledem nad 
řekou Avon, a vynechat byste neměli ani návštěvu zoo, kde chovají mnohé vzácné 
živočišné druhy, jimž v některých případech hrozí dokonce vymření. Pro milovní-
ky historie je významnou památkou také impozantní panský dům Ahston Court 
na okraji Bristolu, který je místem tradičního bristolského balonového festivalu, kte-
rý bere dech. Až budete chtít změnit prostředí, můžete se s přáteli vydat na výlet 
do města Bath a užít si tamní termály nebo navštívit megality ve Stonehenge, anebo 
vyrazit do Cardiffu, do Walesu!

Bristol je bezpochyby jedno z nejatraktivnějších měst 
Anglie. Skvěle se tu spojují a doplňují minulost a současnost, 
historie a pokrok, tradice a moderní přístupy. Svého času 
druhé největší město země – především díky přístavu – je 
dnes jedním z nejoblíbenějších cílů zahraničních turistů 
i tuzemských návštěvníků.

EC

ANGLIE 

Bristol

Škola
Naše partnerská škola v Bristolu se nachází přímo 
v centru města, jen pár kroků od rušných ulic ná-
kupní čtvrti. Škola má k dispozici moderní prostory 
v objektu blízko náměstí Queen Square. Výuka an-
gličtiny se koná v 19 prostorných učebnách, které 
zaujímají dvě poschodí. Studentům je k dispozici 
také knihovna, studovna a klubovna, kde mohou 
příjemně trávit přestávky, a v celé budově je zdarma 
WiFi. Nechybí pochopitelně ani učebna s počítači. 
Třídy jsou vybaveny interaktivními bílými tabulemi. 
Trávníky na Queen Square, hned naproti škole, jsou 
ideálním místem, kde si mohou studenti odpočinout 
a kde se také po kurzech scházejí s kamarády. Přede-
vším v létě nabízí tato lokalita bohaté kulturní vyžití 
s řadou uměleckých projektů.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Kurz IELTS  30 x 45 min 
 Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE) 30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14
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Ubytování
Hostitelská rodina
Bydlení v rodině představuje jedinečnou příležitost. Rodiny jsou od školy vzdáleny 
30 - 40 minut autobusem. Díky naprostému ponoření do jazyka a kultury rychle do-
sáhnete značných pokroků – cizí řeč tak poznáte opravdu zblízka. Ubytování je s po-
lopenzí, což potěší vaši peněženku. Poznámka: studenti ve věku 16-17 let jsou uby-
továni v jednolůžkových pokojích a musí mít rezervovaný zpáteční letištní transfer.

Studentské byty (doporučeno 18 - 25 let)
Škola EC nabízí také ubytování ve studentských bytech. Studenti bydlí v jedno- nebo 
dvoulůžkových pokojích a sdílejí kuchyni, obývací pokoj, koupelnu a prádelnu. Byty 
se nacházejí cca 30-40 minut chůze od školy (nebo krátkou cestu autobusem) a jsou 
pokryt bezdrátovým WiFi připojením k internetu.

Rezidence «Kite House» (od 18 let)
V nedávné době zrekonstruovaná studentská rezidence je ideálně umístěná v cent-
ru města 1 minutu chůze od školy a v blízké vzdálenosti od široké nabídky restaurací, 
kaváren a obchodů. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji s vlastní koupelnou 
a sdílet dvě prostorné kuchyně s ostatními spolubydlícími z celého světa. Povlečení
je k dispozici (kromě ručníků) a prádelna také. Můžete se připojit k bezdrátové inter-
netové síti!

Rezidence CB1 Summer residence, k dispozici od 4. 7. do 29. 8. 2015
(doporučeno pro věkovou skupinu 18-30 let)
Tato moderní rezidence, která je součástí univerzitního městečka s několika kavárna-
mi a restauracemi, se nachází několik kroků od nádraží v Cambridge a 20 minut chů-
ze od centra města a jazykové školy. Rezidence je s ostatními oblastmi velmi dobře 
propojena městskou hromadnou dopravou. Ubytování je zajištěno v samostatných 
pokojích s vlastní koupelnou. Vybavené kuchyňky, připojení na internet a placená 
prádelna jsou sdílené s ostatními ubytovanými. Úklid společných prostor a pokojů 
je zajištěn jedenkrát týdně. Lůžkoviny jsou k dispozici, ručníky je třeba mít vlastní. 
Oblast je hlídaná 24h denně.

Volný čas
Každá týden nabízí naše partnerská škola pestrý program pro volný čas. Tyto aktivity 
jsou pro studenty ideální příležitostí navzájem se poznat a seznámit se také s okolím 
školy a města a navštívit zdejší památky. Také sport zaujímá v programu důležité 
místo. Během pobytu můžete také navštívit Londýn, Leeds nebo York. Ať už sami, 
nebo ve skupině, takový výlet se zorganizuje snadno a rychle.

Škola
Naše partnerská škola nabízí pohodlné studijní pro-
střední v budově s prostornými a zrekonstruovanými 
jazykovými učebnami v srdci Cambridge. V okolí ško-
ly je na výběr mnoho restaurací, kaváren a obchodů. 
Jazykové centrum je moderní, vybavené audiovizu-
ální akademickou technikou a je rozptýleno do třech 
pater. Vysoce kvalifikovaní lektoři zachovávají tradici 
výuky hodné historického sídla Cambridge, prestiž-
ního místa univerzitního vzdělávání. Studentům při-
cházejícím z celého světa je k dispozici 14 světlých 
jazykových učeben s interaktivními tabulemi, pro-
storná recepce, studentský sál s 28 počítači a připo-
jení na internet pomocí sítě WiFi.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE, CPE)
  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 30 lekcí (FCE, CAE, CPE)
 30 x 45 min
Kurz IELTS  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Cambridge je již 700 let univerzitním městem. V Evropě 
je velmi ceněna a těší se dobrému jménu po celém světě. 
Město nabízí pulzující život a kvetoucí kulturní scénu, právě 
tak jako četné letní festivaly.

EC

ANGLIE 

Cambridge
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Ubytování
Hostitelská rodina
Většina rodin ubytovává zahraniční studenty už mnoho let. Zná tak jejich potřeby 
a srdečnou atmosférou přispívají k tomu, aby se u nich studenti dobře cítili. Ideální 
způsob, jak si osvojené znalosti ihned procvičit v praxi a naplno se ponořit do ang-
lické kultury. Rodiny bydlí v průměrné vzdálenosti 20 - 30 minut od školy a nabízejí 
ubytování s polopenzí (během víkendu plná penze). Oběd během víkendu je vět-
šinou lehčí jídlo. Během hlavní sezóny se může stát, že účastníci mladší 16 let jsou 
ubytování v dvoulůžkových pokojích, přičemž se dbá na to, aby účastníci neměli 
stejný mateřský jazyk.

Rezidence «Welkin Hall» (od18 let) (k dispozic: 15.08-13.09)
Během hlavní sezóny nabízí škola možnost ubytování v rezidenci «Welkin Hall» 
v kampusu «University of Brighton». Leží vzdálena cca 15 minut chůzí od školy. Na-
bízí jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou a možnost používání sdílené, plně vy-
bavené kuchyně (6 - 8 uživatelů). Výborná příležitost pro poznání ostatních studentů
z celého světa.

Hotely a „Guest House“
Chcete-li větší nezávislost, máte podle svých možností tyto dvě možnosti. Ceny sdě-
líme na požádání.

Volný čas
Škola organizuje návštěvy Londýna za účelem návštěvy slavných muzikálů jako 
„Fantom opery“ či „Lví král“. Nebo se se svými novými známými můžete podívat 
do Oxfordu, Cambridge či Brightonu. Nebo se raději budete jen opalovat? Stanovat 
na venkově? Užívat si na golfovém hřišti? Ať už hledáte cokoliv, v Eastburne se určitě 
nudit nebudete! Pokud budete chtít změnit prostředí, Brighton je pouhých 30 - 40 
minut vlakem.

Škola
Naše partnerská škola je akreditovaná British Council 
a je členem English UK. Škola se nachází v elegant-
ní budově se zahradou a terasou, asi deset minut 
od centra Eastbourne a asi sto metrů od pláže. Stu-
dentům je k dispozici 15 učeben, z nichž některé jsou 
vybaveny interaktivními tabulemi, kantýna, mediaté-
ka, jazyková laboratoř, knihovna, studovna a inter-
netové připojení zdarma. Blízkost do centra města 
zaručuje přístup k mnoha restauracím, obchodům 
a jiným zařízením včetně sportovních. St. Giles je 
známá pro kvalitní výuku a množství doprovodných 
slžueb. Průměrný věk účastníků je 23. Kdokoliv, kdo 
hledá klidné útočiště si oblíbí Eastbourne.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min
Intenzivní kurz pro začátečníky  28 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE)  20 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE)  28 x 50 min
Kurz IELTS  20 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 14 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

Slunečné počasí v Anglii? To vám zaručit nemůžeme, ale toto 
město na jihu ostrova alespoň drží rekord v počtu slunečních 
dní. Eastbourne má nádherné pláže, v okolí je okouzlující 
příroda i skalnaté pobřeží ? to je dost na to, aby se vám zalíbilo. 
Prostě ideální spojení školy a prázdnin.

St. Giles International

ANGLIE 

Eastbourne
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Ubytování
Hostitelská rodina
V hostitelské rodině budete žít po anglicku. Lépe tak proniknete do místní kultury 
a zvyklostí. Rodiny bydlí ve vzdálenosti od školy 20 - 40 minut hromadnou dopravou, 
a nabízejí komfortní prostředí, v němž si procvičováním zlepšíte angličtinu. Ubytování 
je v jednolůžkových pokojích s polopenzí. Ostatní prostory sdílíte se svými hostiteli.

Rezidence Deen House (od 18 let)
Tato nová rezidence vám nabídne veškeré pohodlí. Těší se výhodné poloze v centru 
Liverpoolu v docházkové vzdálenosti od školy. Její umístění je také ideální, budete-li 
si chtít spolu s ostatními studenty z celého světa po vyučování vyrazit na nákupy 
nebo vstříc nočnímu životu. Budete bydlet v jednolůžkovém pokoji s koupelnou – 
ložní prádlo je k dispozici, je ale třeba přivézt si vlastní ručníky a osušky. Lze využít 
také jednu z kuchyní, které jsou společné vždy pro pět studentů, a placenou prádel-
nu. Úklid pokojů probíhá jednou týdně. Co se týká připojení k internetu, je zdarma 
– ve společných prostorách se můžete připojit přes WiFi, v pokojích prostřednictvím 
kabelu. Ve společenské místnosti navíc najdete TV s DVD přehrávačem.

Rezidence The Arch
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Liverpoolu nabízí velmi široké možnosti prožití volného času. Město nabízí řadu 
památek, divadel, kin, pubů a tavern, sportovišť a butiků. Každý si přijde na své! 
Na procházce Liverpoolem si vychutnáte pulzující město a prostřednictvím anglič-
tiny potkáte nové přátele. Že vám město i pobřežní krajina učarují je už téměř jisté. 
O víkendech pak můžete poznat města Chester a Manchester a další atraktivní místa 
anglického (a waleského) severozápadu.

Škola
Naše partnerská škola se nachází nedaleko centra. Při-
vítá vás v krásné budově, uzpůsobené také pro osoby 
s omezenou pohyblivostí. Dobrá dostupnost hro-
madnou dopravou zaručuje, že se snadno dostanete 
ke všemu, co Liverpool nabízí: sportu, hudbě, kultuře 
i zajímavé krajině v okolí.V Liverpoolu je více galerií, 
muzeí, parků a budov ze seznamu zvláštního významu 
než v kterémkoliv jiném městě ve Velké Británii mimo 
Londýn. LSE je velká nezávislá škola, která je stejně jako 
město, hrdá na svou přívětivou atmosféru. Díky sym-
patickému prostředí této menší školy poznáte nové 
přátele. Udělejte si po hodině v jedné z osmnácti uče-
ben čas a vydejte se s ostatními studenty na průzkum 
do zahrady. Dále se můžete zúčastnit zdarma hodin 
konverzace, skupinového čtení, či studijního klubu 
a projít si látku probranou během lekcí. Dále můžete 
využít připojení na internet, ve třech multimediálních 
učebnách a v klubovně. A pokud chcete poznat ještě 
víc studentů, neváhejte a běžte do města – LSE se na-
chází v liverpoolské univerzitní čtvrti, kde bzučí život, 
bary jsou plné mladých a na každém rohu čeká příle-
žitost promluvit si bez stresu anglicky.

Kurzy
Základní kurz  15 x 55 min
Intenzivní kurz  21 x 55 min
Business kurz - kombinovaný  21 x 55 min  
 (15 zákl. kurz + 6 Business)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  23 x 55 min  
 (15 zákl. kurz + 8 FCE)
Kurz IELTS  23 x 55 min (15 zákl. kurz + 8 IELTS)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 15

Mladý, kosmopolitní a dynamický Liverpool je přístavní město 
v plném rozkvětu. Díky svým moderním butikům, jedinečnému 
kulturnímu životu a prestižním fotbalovým klubům si nezadá 
s velkými evropskými metropolemi. Ve městě Beatles, kde 
kraluje hudba, je dobrá atmosféra zaručena.

Liverpool School of English

ANGLIE 

Liverpool
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Ubytování
Hostitelská rodina
V samostatných pokojích s polopenzí. Rodiny jsou pečlivě vybírány. Bydlí přibližně 40 
až 60 minut od školy a nabízejí přirozené stimulující prostředí k procvičování jazyka. 

Sdílené byty (Student house) (od 18 let)
V samostatných pokojích v bytě společně sdíleném s dalšími studenty. Tento způsob 
vyhovuje těm, co si chtějí uchovat svobodu pohybu. Stravování je zcela ponecháno 
na vás, ale je vám k dispozici kuchyňka. Koupelnu také sdílíte s ostatními studenty. 
Studentské byty se nacházejí v zóně 3, asi 40 minut od školy.

Rezidence Student Castle (od 18 let)
Nachází se pár minut chůze od stanic metra Aldgate a Tower Hill v zóně 1 a asi 30 
minut cesty MHD od školy a ie ideálním výchozím bodem pro celý centrální Londýn. 
Poblíž rezidence najdete živou oblast Shoreditch s velkým množstvím obchodů, 
trhů, restaurací a barů. Všechny pokoje jsou moderní, s vlastní koupelnou a inter-
netem zdarma. Navíc máte k dispozici i skvělé společné prostory a plně vybavenou 
kuchyni. Ve společných prostorách budete mít skvělou příležitost pro seznámení 
s dalšími mezinárodními hosty. K dispozici zde je WiFi, pohovky, velká televize, Sky 
TV, přehrávač DVD a herní konzole. V rezidenci se také nachází posilovna a fitness 
studio (zdarma) a hudební zkušebny.

Sdílený byt vyšší kategorie (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Londýn překypuje možnostmi, jak trávit volný čas, a to zvláště kulturním vyžitím. Pa-
mětihodnosti, muzea, galerie,památky či kulturní sály jdou jeden za druhým, aniž by 
se navzájem podobaly, takže v nabídce je to nejklasičtější,které sousedí s tím nejvíce 
extravagantním. Také sportovci si vyberou mezi mnoha víceúčelovými sportovní-
mi komplexy, jež se nacházejí ve městě i na předměstích. Škola organizuje zájmové 
činnosti a společenské akce a napomáhá tak vytvořit mezi studenty ducha sounále-
žitosti i mimo vyučování. Ti pak mají možnost mluvit anglicky ve zcela přirozených 
situacích.

Škola
Naše partnerská škola leží v blízkosti známé Oxford Street 
a stanic metra Bond Street a Baker Street. Pro výuku ang-
ličtiny má k dispozici moderní vybavení: 24 světlých a pro-
storných učeben (35 během hlavní sezóny), nové studijní 
centrum s knihovnou, audio nahrávky, CD–ROM i poslední 
modely počítačů s plochými monitory, programy na výu-
ku jazyků na počítači a bezplatným přístupem na Internet. 
Škola má také studijní centrum universitního typu a nabízí 
diplomy z oblasti obchodu, informatiky, řízení hotelů a ces-
tovního ruchu. «Job club» nabízí informace s služby s ob-
lasti zprostředkování práce. Tato služba je zdarma. Každých 
14 dní nabízí zájemcům informace o možných zaměstna-
vatelech (bary, hotely, promoční akce, obchody, atd.) jakož 
i o zákonných předpisech a v jejím rámci dostanou ucha-
zeči o práci i pomoc s napsáním CV.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Polointenzivní kurz  25 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Business kurz  25 x 50 min (15 zákl. kurz + 10 business)
Angličtina + vaření  20 x 50 min (20 général + 6 cuisine)
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE)  20 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE)  25 x 50 min
Kurz IELTS  20 x 50 min (15 IELTS + 5 volitelné předměty)
TOEFL-kurz  20 x 50 min  
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka)
 (20 zákl. kurz + 5 TOEFL miniskupina v létě)
TOEIC kurz  20 x 50 min 
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka) 
 (20 zákl. kurz + 5 TOEIC miniskupina v létě)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 14

Anglické hlavní město je směsicí všech představitelných kultur. 
Pracující třída, podsvětí a vládnoucí třída zde existují vedle sebe 
pod blahosklonným okem koruny. Vzhledem k ohromnosti 
města je Londýn vybaven největším metrem světa.

BSC London Central

ANGLIE 
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Ubytování
Hostitelská rodina
Budete bydlet v prostředí, které vám umožní vytěžit ze svého zahraničního pobytu 
co nejvíc. Poznáte všední život obyvatel tohoto londýnského předměstí a v uvolně-
né rodinné atmosféře budete rychle rozvíjet své čerstvě nabyté jazykové znalosti. 
Brzy tak dosáhnete markantního pokroku. V rodině budete ubytováni ve jedno- či 
dvoulůžkovém pokoji (v hlavní sezóně) s nárokem na polopenzi. Můžete se však roz-
hodnout i pro variantu „pouze ubytování“ a stravovat se jinde. Lůžkoviny jsou k dis-
pozici, ručníky si však přivezte své. Jazyková škola sídlí v obytné čtvrti, takže cesta 
do školy vám nezabere více než 10–30 minut chůze. Přístup na internet zdarma je 
garantován mimo hlavní sezónu. Hostitelské rodiny se nachází 10 až 30 minut pěšky 
nebo krátkou cestu autobusem od školy. Varianta ubytování „Superior“ nabízí pokoj 
s televizí, velkou postelí pro dva a soukromou koupelnu.

Sdílený byt (od 18 let, s minimální délkou ubytování 4 týdnů)
Pokud si chcete během Vašeho jazykového pobytu v Londýně dopřát co nejvíce 
nezávislosti, vyberte si ubytování ve sdíleném bytě, zvaném „student house“. Sdílené 
byty se nachází v rezidenčních čtvrtích, a to 10 až 20 minut pěší chůze nebo krátkou 
jízdu autobusem od jazykové školy. Sestávají se ze 4 až 7 jednolůžkových pokojů, 
jedné či dvě sdílené koupelny a jsou vybaveny WiFi a také pračkou na praní. V ceně 
ubytování jsou zahrnuty lůžkoviny, ručníky k dispozici nejsou, dům je uklízen každý 
týden. Sdílené byty, s vlastní zahradou či v blízkosti parku, jsou ideálně situované, 
pouhých 10 minut od četných kaváren, restaurací a obchůdků, kde můžete trávit 
příjemné chvíle s Vašimi spolubydlícími! 

Ubytovna Crystal Palace (od 18 let, 28.06-08.08.15)
Rezidence se nachází přímo v Crystal Palace Parku, 15 minut cesty autobusem 
od školy a 20 minut od centra Londýna. Nabízí dobře vybavené jedno- nebo dvou-
lůžkové pokoje (určeno pro studenty, kteří cestují společně) s televizí a sdílenými 
koupelnami (sdílejí max. 4 osoby). Společný obývací pokoj umožňuje studentům 
stekání s ostatními mezinárodními studenty. Přístup na internet je zahrnut v ceně. 
Pokoje jsou pravidelně uklízeny, ručníky a povlečení se mění každý týden. V budově 
najdete také bazén, posilovnu, squashové kurty a lezeckou stěnu (za příplatek). Mů-
žete si zvolit mezi ubytováním se snídaní nebo polopenzí.

Volný čas
Centrum Londýna a jeho proslulé památky a muzea je vzdáleno jen 20 minut. Prozkou-
mejte město na loďce, toulejte se v čínské čtvrti, nakupujte na známých trzích, otočte 
se na kole London eye, či najděte svůj oblíbený noční klub... seznam je nekonečný. Ale 
v okolí Beckenhamu je také spousta možností k zabavení, kino je vzdálenou pouhé 
3 minuty od areálu školy, místní divadlo, množství restaurací, hospod, kaváren a ob-
chodů. A zásadní výhodou je absence turistů! Místní sportoviště zahrnují oceňované 
lázně s bazénem a posilovnou hned naproti škole, ke kterým patří i tenisové kurty, 
golfové hřiště a nedaleká bowlingová dráha. Program volnočasových aktivit, který or-
ganizuje naše partnerská škola po celý rok, dává studentům na vybranou, zda se chtějí 
účastnit společných výletů, nebo si svůj volný čas naplánují jinak. Malou ochutnávkou 
z nabízeného programu jsou například týdenní výlety do Londýna v doprovodu lekto-
ra, tematické večery ve škole nebo tipy na kulturní pořady ve městě. Za mírný příplatek 
jsou v nabídce také celodenní exkurze do známých měst Spojeného království, jako je 
Cambridge, Brighton, Oxford, Liverpool, Manchester a Bath. 

Škola
Jazyková škola Kings v Londýně uplatňuje při výuce i vý-
běru lektorů, se kterými spolupracuje, nejvyšší standardy, 
a proto je schopna zaručit opravdu kvalitní nabídku jazy-
kových kurzů. Výuka se koná ve dvou tradičních budovách, 
propojených moderní kantýnou, která servíruje širokou 
nabídku teplých a studených jídel (včetně halal a vegeta-
riánské kuchyně), které si můžete vychutnat v zahradách 
v okolí. Další moderní třídy v nově opravené budově se na-
chází jen 2 minuty daleko. Mnohé třídy jsou vybavené in-
teraktivní elektronickou tabulí, ke které lze připojit počítač 
a díky tomu snadno koncipovat opravdu pestrou a indivi-
duální výuku. Internet je ostatně k dispozici v celé budově 
díky WiFi a neschází zde pochopitelně ani sál s počítači, 
kde mohou studenti individuálně pracovat. Naproti škole 
jsou vysoce oceňované lázně a sportovní centrum, které 
pro studenty Kings má zvýhodněné nabídky vstupů a ve-
řejná knihovna. Škola nabízí nabitý program lekcí a kultur-
néch večerů. většina hostitelských rodin je v blízkosti školy. 
Tato škola je skvělou volbou pro účastníky, kteří chtějí zažít 
pravý autentický Londýn na vlastní kůži.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE)  20 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE)  28 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Překvapující čtvrt velkého Londýna, s historií sahající 
od kamenné doby až po hrdiny moderní doby, z nichž je David 
Bowie jeden z nejznámějších. Tato část britské metropole ukrývá 
podstatu anglického ducha. Dynamika a tradice jsou vlastnostmi 
Beckenhamu, elegantního a zeleného předměstí na jihu 
hlavního města, vzdáleného pouze 20 minut vlakem do centra.

KINGS

ANGLIE 

Londýn
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ty nebo ti, kteří se chtějí seznámit s anglickou kulturou prostřednictvím rodiny, si 
zcela jistě rychle vyberou. Pobyt v rodině představuje ideální způsob, jak si procvi-
čit angličtinu v přátelském prostředí, uprostřed pečlivě vybrané rodiny. Rodiny jsou 
vzáleny od školy cca 45 - 60 min veřejnou dopravou. Ubytování v dvoulůžkových 
pokojích je jenom pro společně cestující účastníky.

Rezidence (od 18 let)
St. Giles je jedinou rezidencí v Londýně, která studentům nabízí ubytování ve vyš-
ších patrech školy, v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se snídaní nebo polopen-
zí. Toto řešení je velmi praktické. Umožňuje studentům navázat kontakt s ostatními 
spolubydlícími , ušetřit na cestovném za veřejnou dopravu a ráno si přispat.
Vybavení: TV, umyvadlo, rychlovařič.  Prádlo se mění každý týden. Koupelny/WC jsou 
sdíleny nájemníky více pokojů. Kantina je společná pro všechny nájemce.

Sdílené byty Somerset Court (od 18 let)
Somerset Court leží v distriktu Camden, zhruba 20 minut chůzí od školy. Nabízejí 
ubytování vyšší kvality v moderně zařízených jednolůžkových pokojích s vlastní kou-
pelnou, přístupem na internet a televizní přípojkou. V každém bytě je 4 až 6 pokojů 
se společnou, dobře vybavenou kuchyní a společným obývacím pokojem. Bydlení 
ve sdíleném byt je vhodné pro účastníky, kteří se chtějí podílet na pestrém životě 
v mezinárodním prostředí.

Hotely
Škola nabízí také škálu hotelů, které uspokojí nejširší řadu zájemců a které jsou nabí-
zeny ve všech cenových kategoriích.

Volný čas
Škola každý měsíc organizuje program, který informuje studenty o kulturních ak-
cích (divadlo, koncerty, tanec, opera atd.) a momentálních událostech v Londýně. 
Studenti mohou zakoupit zvýhodněné lístky na muzikály, do knižního klubu, filmo-
vého klubu nebo návštěvy atrakcí. Každý týden se ve škole promítá na velkoplošné 
obrazovce film. V pátek se studenti a vyučující schází v tradiční hospůdce. Také se 
organizují diskotéky na lodi plující po Temži. Kromě prohlídek Londýna se nabízejí 
výlety do Oxfordu, Cambridge, Stratfordu nad Avonou a do dalších zajímavých míst 
ve Velké Británii a Evropě.

Škola
Bloomsbury je jedna z nejvzrušujících londýnských čtvrtí, 
kde se nachází jak Britské muzeum, tak univerzitní areály 
a divadla. Jazyková škola se nachází v jádru této čtvrti, kde 
se duševní klid rýmuje s kulturou. Přitom jenom několik 
kroků odsud se nacházejí všechny atrakce centra hlavní-
ho města. Směs historie, centrální polohy a překvapivého 
klidu dělá ze St Giles Bloomsbury přitažlivou destinaci pro 
kurz angličtiny v Londýně. Škola nacházející se v stoleté 
renovované a modernizované budově, vás příjemně pře-
kvapí šarmantní střešní terasou, umístěnou tedy přesně 
tam, kde byste ji nečekali. Škola je vybavena 51 prostor-
nými třídami, jazykovou laboratoří, nejmodernějším peda-
gogickým vybavením, knihovnou a velkou kavárnou, kde 
je v průběhu celého dne možno drobné občerstvení. WiFi 
připojení a 50 počítačů k dispozici pro studenty. To vše 
„in the very hearth of London“, pouhých 15 minut chůze 
od Oxford Street nebo West Endu.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

St Giles International
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytování v rodině, v centru Londýna, zůstává velkou klasikou, kterou ocení studenti 
hledající přímý kontakt s obyvateli tohoto živého velkoměsta. Anglická kultura, pro-
gramy navrhnuté hostitelskou rodinou a neustálé procvičování anglického jazyka 
okouzlí rovněž generaci třicetiletých. Naše partnerská škola vybírá pečlivě rodiny, 
které studentům nabízejí ubytování v jednolůžkových pokojích s polopenzí a s mož-
ným využitím rodinné prádelny. Koupelna, stejně jako společné místnosti, je sdílena 
s hostitelskou rodinou. Lůžkoviny a ručníky jsou k dispozici, stejně jako telefon pro 
příchozí hovory.

Rezidence Somerset Court
Využijte Vašeho pobytu v Londýně a sdílejte apartmán s ostatními studenty Vaší ge-
nerace, kteří pocházejí ze všech koutů světa! Apartmány se nacházejí v nové budově 
a skládají se ze 4 až 6 jednolůžkových pokojů, každý s vlastní koupelnou. S ostatními 
spolubydlícími sdílíte pouze kuchyň a obývací pokoj. V pokojích je zajištěn přístup 
na internet. Lůžkoviny jsou k dispozici, ručníky si ovšem musíte vzít vlastní. Každý 
týden je zajištěn úklid pokojů a jsou měněny lůžkoviny. Rezidence se nachází 30 
minut chůze od školy, šest minut od dvou stanic metra a v její blízkosti jsou dva 
supermarkety.

Studia Camden Studios
V této moderní rezidenci se nachází pohodlná a funkční studia. V každém studio je 
vlastní koupelna, vybavený kuchyňský kout, pracovní kout a zdarma připojení na in-
ternet pomocí sítě WiFi. Lůžkoviny a ručníky jsou k dispozici, výměna je zajištěna 
každý týden. V ceně je zahrnut rovněž týdenní úklid. Rezidence, hlídaná 24h denně, 
se nachází v samotném srdci rušné čtvrti Camden, 30 minut veřejnou hromadnou 
dopravou od jazykové školy. Pro zvýšené pohodlí jsou ubytovaným k dispozici spo-
lečenské místnosti s biliárem a stolními hrami, jakož i placená prádelna.

Volný čas
V centru města, jako je Londýn, který ukrývá stovky atrakcí a nespočet možností pro 
trávení volného času, budete v pokušení sami objevovat anglickou metropoli dle 
Vašeho rytmu. Ačkoliv jsou poloha školy v centru města a síť veřejné hromadné do-
pravy vhodné pro individuální výlety, nezapomeňte na velmi zajímavý program pro 
trávení volného času, který je nabízen jazykovou školou! Jazykové centrum organi-
zuje návštěvy muzeí, vyjížďky po městě a okolí, večírky na diskotékách či poznávací 
výlety do města Bath či ke komplexu menhirů Stonehenge. V doprovodu ostatních 
studentů Vaší věkové kategorie bude radost znásobena!

Škola
Pokud patříte do generace 30+, jistě se budete cítit 
příjemně v tomto jazykovém centru, které je speciál-
ně určené pro Vaši věkovou kategorii. Naše partner-
ská škola nastolila v příjemném prostředí vhodnou 
atmosféru pro osoby ve Vašem věku, chtivé kultury 
a nových setkání. Setkáte se zde se studenty z celého 
světa, kteří budou s Vámi nadšeně diskutovat téma-
ta, která Vás zajímají. Lektoři jsou schopní přizpůsobit 
výuku Vašim potřebám a očekávání. Berou v úvahu 
rozdílné zájmy studentů, kterých je ve třídě vždy 
maximálně 12, aby vedli záživnou a účinnou výuku. 
Ve škole je Vám k dispozici 11 pohodlných učeben, 
kavárna, knihovna se studovnou, studentský klub, 
jakož i síť WiFi po celém centru a 16 počítačů s připo-
jením na internet v malém počítačovém sále. V jedné 
z nejatraktivnějších čtvrtí Londýna tak jistě oceníte 
toto jazykové centrum, které absolutně odpovídá 
Vašim požadavkům!

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 30 let / 35 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Ve výjimečné škole a v moderní čtvrti! V této šik části Londýna 
si navzájem konkurují radosti všedních dnů s moderními 
restauracemi a butiky posledních módních výstřelků. Kultura 
s velkým „K“ zde zaujímá své zasloužené místo v muzeích, 
galeriích, koncertních sálech a divadlech.

EC Covent Garden 30 PLUS
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Ubytování
Hostitelská rodina
Mnoho obyvatel Wimbledonu pracuje v Londýně a přitom bydlí na předměstí, což 
jim nabízí lepší úroveň bydlení. Úspěch studia v zahraničí závisí v mnohém na kvalitě 
ubytování. Naše partnerská škola vytvořila dobrou síť rodin ubytovávajících studenty 
a bydlících přibližně 20 minut pěšky od školy. Studenti jsou ubytováni v samostat-
ných pokojích s polopenzí. Je to ideální příležitost, jak neustále používat jazyk ve sty-
ku s místními obyvateli a zvyšovat si své jazykové schopnosti navíc nad ty získané 
ve vyučování.

Student house - sdílený byt - Haynt Walk (od 20 let)
Leží v jihozápadním Wimbledonu, 10 minut autobusem a 30 minut pěšky od školy. 
Škola dává studentům k dispozici pěkný anglický dům se zahradou. Ubytovat se tam 
může 5 studentů v samostatných pokojích, kteří si mohou připravovat jídlo v dobře 
vybavené kuchyni. Tento způsob ubytování vyhovuje zvlášť těm, kteří si chtějí ucho-
vat svou nezávislost. Registrace probíhá v sobotu mezi 13:00 a 17:00. Za příplatek je 
příjezd možný až do 20:00 h.

Rezidence Malcolm Road (od 18 let)
Ubytování nabízené naší partnerskou školou se nachází v klidné uličce, pouze 2 mi-
nuty chůze od jazykovéhocentra. V těsné blízkosti této rezidenční čtvrti se nachází 
mnoho obchodů, kaváren a restaurací. Byt se skládá ze sedmi jednolůžkových poko-
jů. Jeden pokoj má vlastní koupelnu, šest zbývajících pokojů se dělí o dvě koupelny 
společné. Každý pokoj je vybaven stolkem, židlí, TV, šatní skříní a komodou. V bytě je 
k dispozici velká vybavená kuchyň (lednice, mrazák, mikrovlnka, příbory a nádobí), 
obývací pokoj s jídelnou, pračka, žehlicí prkno se žehličkou. Studenti mají rovněž 
přístup do rozlehlé zahrady. Lůžkoviny jsou v ceně, nikoliv ovšem ručníky. V celé re-
zidenci je zajištěno pokrytí sítí WiFi.

Rezidence Kings Lodge (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Rezidence Queens Lodge (od 30 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Velmi aktivní je škola i v záležitosti mimoškolních činností. Studenti mají možnost 
hrát fotbal, tenis, squash a další sporty, nebo navštěvovat kursy salsy, a připravit 
se tak na večerní diskotéky organizované školou. Protože je Wimbledon vzdálen 
od Londýna jen asi čtvrt hodiny cesty vlakem, dovoluje studentům využívat všeho, 
co jim hlavní město může nabídnout: různá představení, koncerty a jiné kulturní 
události světové úrovně. Škola také nabízí četné společenské a sportovní aktivity 
a vytváří tak vhodné prostředí ke vzájemnému setkávání se, poznávání a k používání 
angličtiny i mimo vyučování. Ke konci měsíce června se koná grandslamový turnaj, 
což je příležitost prožívat spolu s celým Wimbledonem tuto významnou sportovní 
událost, jež propůjčuje londýnské čtvrti mezinárodní rozměr.

Hra, set a zápas. Své reputaci vděčí Wimbledon světově 
nejproslulejšímu tenisovému turnaji. Wimbledon je ale více 
než jen zelený trávník «Lawn Tennis» klubu. Je to jedna 
z nejbezpečnějších a nejbohatějších čtvrtí Londýna, výborně 
vybavená divadly, kinosály, nákupními středisky, sportovními 
areály a více než 100 kavárnami, restauracemi a bary.

Wimbledon School of English

ANGLIE 

Londýn

Škola
Škola se nachází v centru Wimbledonu, asi 5 minut 
od nádraží, obchodů a dalších služeb a přibližně 10 
minut od „Village“ a jeho tenisových kurtů. Byla zříze-
na v roce 1964 a své studenty vítá ve velice klidném 
a pěkném prostředí s velkou zahradou. Nabízí mul-
timediální učebnu a bezplatný přístup k internetu 
pomocí WiFi. Setkává se v ní 220 studentů více než 
70 národností, od 16 do 60 let. Jedna z výhod naší 
partnerské školy je dobrá síť rodin ubytovávajících 
studenty, které bydlí v její blízkosti. Během hlavní se-
zóny používá škola další učebny vzdálené 3 minuty 
od hlavní školy.

Kurzy
Základní kurz  24 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min
Business kurz  24 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE, ILEC)
  28 x 50 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  24 x 50 min
Kurz IELTS  28 x 50 min (24 zákl. kurz + 4 IELTS)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 16
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytování v hostitelské rodině v Manchesteru je ten nejlepší způsob, jak se naplno 
ponořit do anglického jazyka a kultury. V bezpečí rodinného prostředí tak budete 
moci neustále konverzovat s Vašimi hostiteli bez sebemenšího studu. Ubytovaní bu-
dete v samostatném či sdíleném pokoji pro dva, pokud cestujete společně, a budete 
mít přístup do všech společných místností. Jednou za týden si budete moci vyprat 
Vaše oblečení v rodinné prádelně. Na výběr je ubytování se snídaní či s polopenzí. 
V rodinách je obecně zajištěn přístup na internet. Multikulturní charakter města se 
rovněž odráží v profilech jednotlivých hostitelských rodin, které bydlí v různých čás-
tech Manchesteru, a to od 25 do 40 minut městskou hromadnou dopravou od ja-
zykového centra. 

Vita Studia
V této úplně nové rezidenci, která je umístěná v centru Manchesteru jen 15 minut 
chůze od školy, si vychutnáte studiové ubytování vysoké kvality. Každé studio je vy-
baveno velmi stylově – je zde dvoulůžková postel, kuchyňská výbava a širokoúhlá 
televize. K dispozici je povlečení, ručníky ne. V přízemí na vás čeká velká a vzdušná 
společenská místnost, kde si užijete velmi pohodlné sedačky s vašimi novými me-
zinárodními přáteli! Abyste se mohli na lekce angličtiny připravovat v klidu a tichu, 
jsou zde k dispozici studovny s připojením na internet na samostatných počítačích. 
Vysokorychlostní Wi-Fi internet je dostupný zdarma po celé budově a je zde zajiště-
na 24 hodinová ostraha. Pro ty, kteří se rádi udržují fit, je zde fitness centrum. Ve spo-
lečenských prostorách je týdně zajišťován úklid a budete mít i přístup do prádelny 
na minci.

Rezidence Liberty Point (dostupné 27. 6. 15 – 29. 8. 15, od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Jazykové centrum v samotném srdci Manchesteru představuje ideální výchozí místo 
k objevování města a k odhalování jeho zajímavostí. Společenský duch, který v Man-
chesteru panuje, Vám usnadní kontakt s místními lidmi, kteří jsou velmi otevření. 
Nezapomeňte zajít do Muzea vědy a průmyslu, které Vám odhalí minulost a součas-
nost průmyslu v Manchesteru. Jde o krásný náhled na dynamiku, která je pro Vaše 
hostitelské město tak typická. Následně se zastavte v jednom z četných tradičních 
barů ve městě nebo navštivte třídu Curry mile, abyste ochutnali kořeněná indická 
jídla, které hodně znalců považuje za vůbec nejlepší v Anglii. Vychutnejte si také 
noční Manchester v Severní Čtvrti, na kanále St. Deansgate, Oxford Road či v Prin-
tworks a poznáte, že obyvatelé Manchesteru opravdu dostojí své pověsti veselých 
lidí. Milovníci nákupů budou jistě spokojeni s městskými butiky a atraktivními cena-
mi. A abyste poznali zemi, vydejte se s Vašimi novými přáteli z celého světa na výlety 
do sousedních regionů – Lake District, Peak District, přístavní město Liverpool či se-
verní Galie a Chester stojí opravdu za podívanou.

Škola
Naše partnerská škola se nachází v srdci druhého 
významného města Anglie, pouze 1 minutu chůze 
od nádraží Manchester Piccadilly. Jde o závidění-
hodnou polohu, která studentům umožňuje, aby se 
po skončení jazykových kurzů ponořili do rušného 
života tohoto anglického města, které nikdy nespí. 
Devět pohodlných jazykových učeben je vybaveno 
interaktivními tabulemi, díky kterým mohou zkušení 
lektoři orientovat svou výuku na konverzaci. V pro-
storné recepci se nachází několik počítačů a table-
tů a v celém jazykovém centru je zdarma připojení 
na internet pomocí sítě WiFi. Studentům z celého 
světa je rovněž k dispozici studentský salón a velmi 
dobře vybavená knihovna, plná knih a pedagogic-
kých pomůcek. V této moderní a pohostinné jazy-
kové škole se jistě budete cítit příjemně, oceníte 
zapálení jazykových lektorů a užijete si mezinárodní 
prostředí, díky kterému budete moci přenést jazyko-
vé znalosti získané v rámci kurzů do praxe.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Kurz IELTS  30 x 45 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Manchester…to je obrovský stadion, na kterém se každý den 
koná jiná show. Přes muzea a koncertní sály se přehnala vlna 
kultury. Díky množství hospůdek a barů se zde ani noční život 
neocitá v postavení mimo hru. A co se týče studia angličtiny 
- v Manchesteru míříte přímo na branku, studenti jsou 
největšími fanoušky města.

EC

ANGLIE 

Manchester
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Ubytování
Hostitelská rodina
Rodiny, které jsou pečlivě vybírány, bydlí přibližně 15 minut chůze od místa konání 
kurzů a nabízejí jednolůžkové pokoje s polopenzí. Nejlepším způsobem, jak ze svého 
jazykového pobytu vytěžit úplné maximum, je proniknout co nejhlouběji do kultury 
a jazyka cizí země. Můžete si také zvolit variantu „bez stravy“ a najíst se vždy s přáteli 
ve městě.

Spolubydlení „Charlotte House“ (od 18 let)
Charlotte House se nachází necelých 5 minut chůze od školy. V jednotlivých bytech 
bydlí buď tři, čtyři nebo pět studentů, z nichž každý má svůj vlastní pokoj a s ostat-
ními sdílí kuchyň, obývací pokoj a koupelnu. Tento druh ubytování nabízí skvělou 
příležitost seznámit se s mladými lidmi z celého světa.

Rezidence Victoria Hall
Victoria Hall je moderní studentská rezidence, která se skládá z pohodlných funkč-
ních apartmánů. Pouze 15 minut chůze od jazykové školy a od centra Newcastlu 
můžete být ubytováni v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích (pouze pro stu-
denty, kteří cestují společně) s vlastní koupelnou. Všechny apartmány mají ve spo-
lečné místnosti funkčně vybavenou kuchyni a ve všech pokojích se nachází televize 
s plochou obrazovkou a satelitem, telefon a vysokorychlostní připojení na internet 
(5GB týdně neomezeně). Lůžkoviny a ručníky jsou zajištěny. Na místě můžete rovněž 
využít prádelnu, služeb v recepci a dennodenně je Vám k dispozici usměvavý a pří-
větivý personál. Ceny a informace na vyžádání

Volný čas
Po celý rok připravuje škola pro své studenty bohatý program, v jehož rámci se po-
řádají také nejrůznější exkurze a výlety za kulturou. Můžete se tak podívat například 
do Edinburghu, hlavního města Skotska, Yorku, který je symbolem středověké Ang-
lie, Dunstanburghu s hradem z 8. Století nebo do Durhamu s katedrálou vystavěnou 
Normany. Milovníci přírody se mohou těšit na výlet do Lake Districtu, o němž míst-
ní tvrdí, že je nejnádhernějším místem v Evropě. S jistotou lze o tomto kraji tvrdit, 
že patří k nejznámějším a pravděpodobně také k nejkrásnějším národním parkům 
v Anglii.

Popularita Newcastlu stoupá strmě vzhůru – obsadil 8. místo 
v kategorii „Party City“ světa, patří mezi deset nejkreativnějších 
míst na světě a navíc získal 2. místo v soutěži o nejsociálnější 
město Evropy.

International House

ANGLIE 

Newcastle

Škola
Naše partnerská škola se nedávno přesunula do nově 
zrekonstruovaných prostor, které plně uspokojí i ty 
nejnáročnější požadavky studentů z celého světa. 
Škola, která byla založena v roce 1978 a po londýnské 
instituci je druhou nejstarší ze skupiny International 
House, sice vychází z tradičního pojetí výuky, ale vý-
razně se orientuje do budoucnosti. Má kapacitu 450 
míst a svým studentům nabízí nadstandardní záze-
mí. Na celkové ploše 1200 m² se rozkládá 17 učeben 
s moderním sociálním zařízením. Budova má také 
bezbariérový přístup. Studenti mají k dispozici počíta-
čové vybavení a bezplatný přístup k internetu (WiFi). 
Je zde prostorná a útulná společenská místnost s tele-
vizí a DVD přehrávačem, kterou lze využít i k pořádání 
oslav. V kavárně jsou k dostání menší teplá i studená 
jídla. Panuje tu přátelská atmosféra, která přímo vybízí 
k navazování nových přátelství. Škola se nachází v cen-
tru města, jen pár kroků od obchodů, divadel, muzeí, 
restaurací a hospůdek. Těší se na vás vysoce kvalifiko-
vaný tým lektorů, kteří při výuce uplatňují individuální 
přístup a využívají kvalitní učební materiál.

Kurzy
Základní kurz  20 x 55 min
Kombinovaný kurz 20+5  25 x 55 min 
 (20 zákl. kurz + 5 dle požadavků)
Business kurz  25 x 55 min 
 (15 business + 10 zákl. kurz)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  25 x 55 min 
 (15 FCE + 10 zákl. kurz)

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12
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Ubytování
Hostitelská rodina
V samostatných pokojích s polopenzí. Rodiny jsou pečlivě vybírány. Bydlí přibližně 
40 minut od školy a nabízejí přirozené stimulující prostředí k procvičování jazyka.

Student house - sdílený byt (od 18 let)
V samostatných pokojích - kuchyně, koupelna, sociální zařízení a obývací pokoj 
v bytě jsou společně sdílené s dalšími studenty. Tento způsob vyhovuje těm, kteří 
mají rádi společnost jiných studentů. Stravování je ponecháno na vás.

Rezidence Cavalier House (od 18 let)
Rezidence v Marston, klidné rezidenční čtvrti, která se nachází několik minut auto-
busem od centra Oxfordu, nabízí pohodlné ubytování v jednolůžkových pokojích 
s vlastní koupelnou. Pokoje jsou moderně zařízeny. Součástí zařízení je pracovní stůl 
a úložné prostory. Lůžkoviny jsou k dispozici. S ostatními studenty budete sdílet mo-
derní a plně vybavené kuchyňky a společenské místnosti s pohodlnými pohovkami. 
WiFi je k dispozici zdarma po celé budově. Do školy se dostanete přibližně za 15 až 
20 minut veřejnou dopravou.

Rezidence Slade Park - k dispozici od 5. 7. - 30. 8.
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Ve městě je intenzivní kulturní život a plně vyhovuje studentům. Od kina přes 
koncerty v sálech a puby až po divadlo. V Oxfordu je obtížné se nudit. Za městem, 
hned v jeho okolí, budou milovníci zeleně nadšeni překrásnými přírodním scenéri-
emi. Škola, zvláště o víkendech, organizuje sportovní činnosti a společenské akce.  
A Londýn je vzdálen jen jednu hodinu cesty. Hlavní město nabízí jeden z nejbohat-
ších kulturních programů na světě – jakéhokoli druhu, pro všechny a kdykoli!

Škola
Naše partnerská škola se nachází na hlavní ulici v historic-
kém centru města, naproti univerzity a v blízkosti veřejné 
dopravy, obchodních center a dalších obchodů, kaváren, 
barů a bister. K dispozici je 17 světlých a pohodlných 
učeben, multimedia sál s bezplatným přístupem na in-
ternet, knihovna ve které se můžete učit. O přestávkách 
a po konci vyučování se můžete setkat s vašimi novými 
přateli ve školní kavárničce. Během hlavní sezóny a v zá-
vislosti na počtu účastníků nabízí škola extra učebny 
poblíž hlavního výukového centra. Škola provozuje «job 
club», který poskytuje služby účastníkům hledajícím práci. 
Tato služba je bezplatná, každých 14 dní jsou účastníkům 
předány informace o možných zaměstnavatelech (bary, 
hotely, organizátoři společenských akcí, obchody, atd.). 
Účastníci jsou informováni také o zákonných předpisech 
a mohou využít osobní poradu při přípravě svého CV.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Polointenzivní kurz  25 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Business kurz  25 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 5 business)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 50 min
Kurz IELTS  20 x 50 min 
 (15 IELTS + 5 volitelné předměty)
TOEFL-kurz  20 x 50 min 
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka)
 (20 zákl. kurz + 5 TOEIC/TOEFL miniskupina v létě)
TOEIC kurz  20 x 50 min
 (15 zákl. kurz + 5 volitelné předměty + 2 individuální výuka) 
 (20 zákl. kurz + 5 TOEIC/TOEFL miniskupina v létě)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 14

Oxford je bezesporu jedno s nejznámějších univerzitních 
měst světa. Skvělá architektura početných universitních kolejí 
ve městě a kvalita vyučování v tom hrají významnou roli.

BSC

ANGLIE 

Oxford
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Škola
Škola se nachází v rezidenční čtvrti Paigntonu, v blíz-
kosti centra. V budově je 31 světlých a pohodlných 
učeben a multimediální sál s s množstvím počítačů 
a volným přístupem na Internet. Studenti naleznou 
vše potřebné ke svému občerstvení v kantýně, kte-
rá je doplněna příjemnou studentskou klubovnou 
a spoustou zákoutí ideálních k posezení spřáteli 
po hodinách. V létě se dá relaxovat také venku v za-
hradě.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Intenzivní kurz v miniskupine  30 x 45 min
Business kurz  30 x 45 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L-XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 20 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

Ubytování
Hostitelská rodina
Bydlet v rodině vám umožní naplno profitovat ze svého pobytu. Je to nejjistější způ-
sob, jak mít přímý kontakt s místními lidmi a procvičit znalosti nabité v hodinách. 
Rodiny se nachází cca 20 minut od školy, studenti jsou ubytováni v jedno- či dvou-
lůžkových pokojích a mají zajištěnou polopenzi. LAL Torbay rodiny pečlivě vybírá 
a najde rodinu přesně pro vás.

Rezidence Hunters Lodge (od 18 let)
Ubytovna Hunters Lodge je obzvlášť dobrou volbou pro studenty, kteří chtějí bydlet 
několik minut od školy. Ubytování je v jedno- či dvoulůžkových pokojích a studenti 
mohou rovněž využívat společných prostor, jako je společenská místnost s televizí, 
videem a DVD, společná kuchyně, kulečník, sauna a klubovna, odkud je velmi pěkný 
výhled na moře. uzavřená 20. 12. - 26. 12. 2015

Volný čas
Naše partnerská škola dává na výběr ze široké nabídky sportovních a kulturních 
aktivit. Budete se moci věnovat mnoha sportům, jako je squash, badminton nebo 
plavání. Exkurze a výlety organizované školou vám umožní seznámit se s bohatostí 
Torbay a jeho okolí, zvláště pak s nádherným národním parkem Dartmoor, známým 
universitním městem Exeterem, nebo si budete moci udělat výlet do Cornwallu, kde 
narazíte na Tintagel, dům legendárního krále Artura. Škola nabízí mnoho tipů na vý-
lety a aktivity jako squash, badminton nebo plavání.

Vítejte v jedné z nejkrásnějších oblastí Anglie: na Anglické 
riviéře. Na břehu tohoto zálivu, dlouhého více než 30 km se 
nacházejí města Torquay, Paignton a Brixham.

LAL

ANGLIE 

Torbay
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytování v hostitelské rodině představuje ideální příležitost, jak žít způsobem ži-
vota místních obyvatel a zároveň si prohloubit jazykové znalosti. Každý den budou 
s vámi sdílet svou kulturu a tradice a bude jim potěšení provést vás po městě. Vět-
šina našich hostitelských rodin bydlí do 30 minut od školy a ubytovávají zahraniční 
studenty v jedno nebo dvoulůžkových pokojích. Budete mít ubytování s polopenzí 
přes týden a o víkendu.

Volný čas
Objevte v Edinburku skotský šarm. V samém srdci starého města vás Royal Mile za-
vede k nádhernému Edinburskému hradu, který se tyčí nad městem. Bezplatná pro-
hlídka hradu za doprovodu stráže v dobové uniformě vám odhalí úchvatnou historii 
této budovy, jež dnes slouží jako divadlo pro výroční průvod dechových kapel Royal 
Military Tatoo. V srpnu si nenechte ujít Fringe Festival: téměř 4 týdny nepřetržitých 
slavností, během kterých ulice Edinburku ožijí slavnostmi a pouličními představení-
mi všeho druhu. Část programu se odehrává přímo před budovou školy. A chcete-li 
se seznámit ostatními studenty školy, zúčastněte se volitelných aktivit organizova-
ných školou. Na programu: skotské tance, návštěva uměleckých galerií, živé koncerty 
v pubech v centru města, ochutnávka sýrů a vína, filmy, nakupování v Glasgow, sport 
O víkendu volitelné tematické výlety v nádherném regionu Highlands, díky kterým 
objevíte středověký hrad Stirling, Lochnesku a její legendy nebo ochutnávku whisky 
v Glengoyne.

Škola
Angličtinu budete studovat v samém vibrujícím srd-
ci města plného života. Naše partnerská škola ležící 
na jedné z nejprestižnějších ulic Edinburghu, Georges 
Street, několik kroků od Saint Andrew Square a Princes 
Street, sídlí v elegantní budově gregoriánského sty-
lu, který nabízí nádherný pohled na Edinburský hrad. 
14 pohodlných učeben rozmístěných na třech pod-
lažích jsou divadlem stimulujících a zábavných hodin 
vedených kvalifikovanými vyučujícími, jejichž cílem 
je usnadnit vám výuku anglického jazyka. K dispozici 
máte počítačovou třídu a celou řadu pedagogických 
zdrojů (CD, DVD, knihy, noviny, atd.). Umožňují studen-
tům toužícím po zdokonalení jazykových dovedností 
dospět k tomuto cíli samostatnou cestou. Wi-Fi připo-
jení na internet je zdarma v celé budově. O přestávkách 
mezinárodní studenti se mohou scházet ve velkém sále 
s velkoplošnou obrazovkou a spřádat plány na víkend. 
A chcete-li se ponořit do rušného života skotské metro-
pole, vyrazte na procházku do okolí školy: čekají na vás 
obchůdky, bary, kavárny, restaurace a noční kluby!

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Polointenzivní kurz  20 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 (15 zákl. kurz +10 volitelné předměty)
Kurz IELTS  20 x 60 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min 
 (15 Cambridge + 10 zákl. kurz)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 24 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 12

Edinburgh, kulturní metropole Skotska, v sobě 
neopakovatelným způsobem spojuje staré s novým. 
Potkáte tu spoustu mladých lidí, které přitahují místní kluby, 
i dudáky v tradičním kiltu.

Experience English

SKOTSKO 

Edinburgh



www.bavardlanguages.cz   27 

Škola
Tato rodinná a přátelská škola má ideální polohu 
v centru města, pár kroků od Námořnického muzea, 
nádraží, městské knihovny a nádherné viktoriánské 
zahrady. Tato centrální poloha dobře dosažitelná au-
tobusy umožňuje studentům podívat se do obcho-
dů a pubů ve městě. Škola se liší obrovským množ-
stvím národností, které hostí: více než 40 národností 
z 5 kontinentů. Vzniká zde tak jedinečné mezinárodní 
prostředí. Vysoce kvalifikovaný pedagogický tým se 
pečlivě stará o studenty a snaží se jim nabídnout 
výuku uzpůsobenou jejich potřebám. Škola má 
k dispozici 7 učeben v prostorné historické budově 
na hlavní třídě v Aberdeenu. Po skončení hodin an-
gličtiny mají studenti přístup do počítačové učebny, 
kde mohou využít počítače s přístupem na internet, 
knihy a časopisy. Ve velké společenské místnosti 
máte přístup na internet prostřednictvím WiFi. Stu-
denti si zde mohou sníst oběd nebo se na něj vydat 
do některé z kaváren nebo restaurací v okolí.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  21 x 60 min
Kurz IELTS  21 x 60 min 
 (15 zákl. kurz + 6 IELTS)
Cambridge přípr. kurz (FCE)  21 x 60 min 
 (15 zákl. kurz + 6 FCE)

Ve zkratce
Velikost školy: S
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 29 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 15

Ubytování
Hostitelská rodina
Abyste se maximálně ponořili do anglického jazyka a skotské kultury, naše partner-
ská škola vám nabízí ubytování v hostitelské rodině. Můžete si vybrat mezi jednolůž-
kovým pokojem s polopenzí nebo pouze se snídaní. Rovněž si za příplatek můžete 
požádat o vlastní koupelnu. Rodiny bydlí v blízkosti školy a cesta do školy vám zabe-
re přibližně 25 minut veřejnou dopravou.

Rezidence UNITE, Mealmarket (od 18 let)
5 minut pěšky od školy a v blízkosti obchodů, supermarketů, barů, diskoték se na-
chází rezidence UNITE. Rezidence nabízí jednolůžkové pokoje ve sdíleném bytě pro 
5 až 6 studentů. Byt má dvě koupelny, kuchyni a pohodlný obývací pokoj. K dispo-
zici je zdarma vysokorychlostní internet a k vybavení potřebnému pro praní prádla. 
Ceny a informace na vyžádání.

Rezidence LIBERTY LIVING (k dispozici od 28. 6. - 5. 9. 2015 od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
V Aberdeen se nebudete nudit, čekají na vás večere ve zdejších pubech, muzea, kon-
certy a celá řada tanečních, hudebních a divadelních festivalů. Určitě si nenechte ujít 
Ceilidh (vyslovujte ‘kei-li), tradiční skotský svátek tance, dobrý prostředek, jak potkat 
místní a ohřát se před zimou. Aberdeen je rovněž ideálním výchozím bodem pro 
aktivity ve volné přírodě: pěší turistika, golf, VTT nebo kite-surf. Naše partnerská škola 
nabízí výlety o víkendech, neopakovatelné prohlídky starého města, nejhezčí hrady 
nebo lihovary, kde se připravuje whisky z Highlands. Organizuje rovněž degustační 
večírky, kde můžete ochutnat mezinárodní pokrmy připravené studenty školy, a také 
sportovní aktivity jako jsou fotbal, bowling nebo golf.

Aberdeen, třetí největší město Skotska, bylo vystavěno 
mezi dvěma řekami. Pyšní se překvapivou architekturou 
tvořenou žulovými stavbami. Staré město se středověkými 
i viktoriánskými prvky, jež se posléze stalo moderním 
a kosmopolitním, má dnes velice dynamickou kulturní scénu.

International House

SKOTSKO 

Aberdeen
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Škola
Naše partnerská škola se nachází v samém srdci města, 
jen pět minut chůze od centrálního nádraží, v blízkosti 
nejdůležitějších tras veřejných dopravních prostředků 
(autobusy a metro). V druhém patře moderní budo-
vy, kde škola sídlí, naleznete 8 dobře vybavených tříd. 
Nechybí učebna s počítači připojenými na internet, 
které umožňují i bezplatný přístup k multimediálním 
programům na podporu výuky probíhající v kurzech. 
Internet je v celé budově zdarma. Knihovna nabízí ši-
roký výběr knih, CD a DVD. Škola také pravidelně ode-
bírá noviny a časopisy, které si studenti mohou přečíst 
ve studovně. Ve společenské místnosti jsou prodejní 
automaty s horkými a studenými a dávkovač studené 
vody. Naše partnerská škola nabízí kvalitní kurzy, které 
vede kvalifikovaný tým lektorů – mezi jazykovými ško-
lami v Glasgow, které vyučují angličtinu jako cizí jazyk, 
patří díky tomu mezi nejžádanější. Navíc je to oficiální 
zkušební místo TOEIC. Nabízí se tak skvělá příležitost 
proměnit Váš jazykový pobyt přímo v srdci tohoto vi-
brujícího města v opravdový zážitek!

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  22,5 x 60 min
Kurz IELTS  22,5 x 60 min 
 (15 IELTS + 7,5 zákl. kurz)
Kurz obchodního jazyka (příprava na BULATS)  
  22,5 x 60 min (15 zákl. kurz + 7,5 Business)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  22,5 x 60 min 
 (15 zákl. kurz + 7,5 FCE)

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 16

Ubytování
Hostitelská rodina
Ve skotské rodině je angličtina pochopitelně na denním pořádku, takže díky kaž-
dodenním rozmluvám docílíte rychlých pokroků. Kromě toho při kontaktu s míst-
ními získáte informace o zvycích a životním stylu obyvatel regionu, který je v rámci 
Spojeného království tak typický. Rodiny bydlí v příjemných a bezpečných čtvrtích, 
kam cesta ze školy trvá přibližně 30 minut veřejnou dopravou. Ubytováni budete 
v jednolůžkových pokojích s polopenzí. Škola je s rodinami v bezprostředním kon-
taktu a soustavně sleduje, zda mají zahraniční studenti z celého světa klidné zázemí 
během celého jazykového pobytu.

Rezidence «Victoria Hall» (od 18 let)
V této rezidenci, kterou naše partnerská škola svým studentům také doporučuje, 
jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje. K dalšímu vybavení patří sprcha, sate-
litní televize a bezplatný přístup na internet. Do školy dojdete pěšky zhruba za dva-
cet minut. Ve společné kuchyni si můžete připravovat jídlo společně s ostatními
studenty. Lůžkoviny jsou k dispozici, přístup do prádelny je zpoplatněný.

Volný čas
Škola podporuje jazykovou výměnu mezi studenty, proto organizuje také celou 
řadu doprovodných aktivit, na nichž se podílí i jednotliví lektoři. Nabídka zahrnuje 
návštěvu muzea, kde můžete obdivovat slavnou Burellovu sbírku, výlet do národní 
parku Pollok Park, bruslení v centru města nebo návštěvu v Lighthouse, známém 
muzeu designu a architektury. Každé pondělí se v Coffe Club setkávají účastníci 
s učiteli, aby si u šálku kávy nebo čaje příjemně popovídali. Při jednodenních exkur-
zích navštívíte palírnu whisky nebo ostrov Millport, nedaleko členitého západního 
pobřeží Skotska. Zúčastnit se můžete také výletu lodí na Loch Lomond nebo auto-
busem do Trossachs, údolí s hustými lesy, jehož přírodní krásy inspirovaly nejednoho 
básníka a spisovatele. A proč nevyzkoušet i spontánní cesty do nejrůznějších čtvrtí 
tohoto fascinujícího města?

Glasgow School of English

SKOTSKO 

Glasgow
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Ubytování
Hostitelská rodina
Pokud máte rádi autenticitu pobytu u místních, toto je pro vás perfektní řešení! Ir-
ské hostitelské rodiny se tradičně vyznačují velkou přívětivostí. Jsou pečlivě vybírány 
naší partnerskou školou. Nabídnou vám pohodlí „jako doma“, a zároveň vás zavedou 
do bohaté kultury hostitelské země. Budete si procvičovat angličtinu v situacích ka-
ždodenního života a denně posílíte své jazykové dovednosti. Budete bydlet v jed-
nolůžkových pokojích (na vyžádání je možný dvoulůžkový pokoj pro osoby cestující 
společně) a budete dostávat snídaně a večeře od pondělí do pátku a plnou penzí 
o víkendech. Toto je jedinečná příležitost seznámit se s Irskem a Dublinem prostřed-
nictvím jeho obyvatel!

Rezidence Montrose (minimální pobyt v délce 2 týdnů, od 1. 9. 2014)
Tato rezidence, která je speciálně uzpůsobená, aby odpovídala potřebám studentů, 
se skládá ze samostatných zařízených pokojů, zcela renovovaných, s vlastní kou-
pelnou a pracovním koutem. Poté, co si zopakujete lekce angličtiny v tichu Vašeho 
pokoje, se můžete sejít s Vašimi mezinárodními spolubydlícími ve společných pro-
storách rezidence, jako je plně vybavená kuchyně, salón, studijní sál a jídelna. V rezi-
denci je servisní a úklidová služba a je hlídaná 24 hodin denně. Rezidence se nachází 
na jihu irské metropole s výhledem na Stillorgan Road s výborným dopravním spo-
jením. Do centra Dublinu a jazykové školy Atlantic Dublin se dostanete přibližně za
30 až 40 minut autobusem.

Volný čas
Škola nabízí bohatý a pestrý program týdenních aktivit. Sportovci si díky němu mo-
hou zahrát golf v místech jeho vzniku, obdivovat svěží zelenou krajinu kolem Dub-
linu nebo si zkusit zarybařit na řece. Ve městě je toho také hodně k vidění: muzea, 
umělecké galerie, módní obchody, hospody a spousta fascinující historie! Rušné 
ulice Dublinu s georgiánskými budovami jsou místo snů pro objevy všeho druhu. 
Na kulturní scéně Dublinu to neustále vře a odhalí vám své hudební, literární a kuli-
nářské poklady. Domů se vrátíte plni krásných dojmů!

Škola
Moderní budova podle návrhu dvou slavných architektů 
se nachází v samém srdci Dublinu. Je přizpůsobená spe-
cifickým potřebám výuky jazyků - naše partnerská škola 
Atlantic Langue definuje své priority takto: zajistit vysoce 
kvalitní kurzy angličtiny v moderním a stimulujícím pro-
středí. Za pomoci nejnovějších technologií a motivova-
ného a kvalifikovaného učitelského týmu budete moci 
rychle a trvale dosáhnout pokroku. Škola má na 4 patrech 
dispozici 18 světlých učeben, všechny vybavené inter-
aktivními tabulemi, velmi pohodlně zařízenou kavárnu 
s WiFi a s ideální atmosférou pro lenošení a prostornou 
recepci v přízemí. Velká studentská společenská míst-
nost vybavená automaty na občerstvení a nápoje, TV 
s plochou obrazovkou a počítači, která se nachází také 
v přízemí, bude místem, kde navázat kontakty s ostatní-
mi mezinárodními účastníky. Škola je dobře obsluhována 
městskou hromadnou dopravou a díky výhodné poloze 
v centru Dublinu můžete k mnohým atrakcím tohoto 
vzrušujícího města dojít pěšky!

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Základní kurz 30 PLUS  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Intenzivní kurz 30 PLUS  30 x 45 min
Business kurz  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 Business)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  20 x 45 min
Kurz IELTS  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Dublin, hlavní město a přístav Irska, je v současnosti moderní 
město s veselými a přátelskými obyvateli, které ze 40 % tvoří 
mladí lidé ve věku méně než 20 let. Mezi kluby a keltskými 
koncerty, zajímavými muzei a zelenavou krajinou se ponořte 
do pulzující atmosféry jednoho z nejkrásnějších měst Evropy.

Atlantic Language

IRSKO & SEVERNÍ IRSKO 

Dublin



www.bavardlanguages.cz   31 

Ubytování
Hostitelská rodina
Díky permanentnímu kontaktu s kulturou dané země se člověk naučí nejvíc. Pokud 
se rozhodnete pro bydlení v irské rodině, na vlastní kůži poznáte každodenní život 
v této specifické kultuře a obohatíte se o nezapomenutelnou zkušenost. Pečlivě 
vybírané rodiny mají velmi dobré kontakty se školou. Studenti v rodinách obývají 
vlastní pokoj s polopenzí během týdne a plnou penzí přes víkend.

Sdílené byty
Ideální příležitost pro studenty, kteří si chtějí dopřát maximální nezávislost a bydlet 
společně s ostatními studenty ze školy. V bytech jsou dvě či tři velké, světlé místnos-
ti s jednolůžkem, dvojlůžkem nebo dvěma jednolůžky. Během hlavní sezóny jsou 
k mání i čtyř nebo pětipokojové byty. K vybavení bytů patří kuchyně. Bytové jednot-
ky se nacházejí buď v centru města, 5 minut chůze od školy, v blízkosti nákupních 
center, restaurací, klubů, městské knihovny, nebo cca 5-20 minut chůze od školy, 
popř. z centra v lokalitě s velmi dobrou dopravní dostupností.

Volný čas
Každý týden škola organizuje jednodenní společenské akce, které pro studenty 
představují dobrou možnost, jak lépe poznat město Galway i jeho okolí. Do nabíd-
ky spadají také koncerty a večery v typických irských hospůdkách s tradiční irskou 
lidovou hudbou. Na programu pochopitelně nechybějí ani sportovní aktivity – golf, 
rybaření, tenis, windsurfing, jezdectví, pěší turistika… Není to ideální příležitost, jak 
se seznámit s dalšími studenty a porozhlédnout se v hostitelské zemi?

Škola
Škola s novými učebnami se nachází v centru města. 
Budova byla záměrně koncipována pro vysoký počet 
studentů jako velkokapacitní prostor s nejmoderněj-
ší infrastrukturou, terasou s překrásnou vyhlídkou 
na záliv i samotné město Galway. Škola byla zřízena 
v roce 1993 a nabízí široký výběr kurzů (v celé šká-
le Standard – Business) vedených kompetentním 
týmem lektorů nejrůznějšího původu. Atlantic Lan-
guage School je proslulá svou srdečnou atmosfé-
rou. Učebny jsou prostorné a světlé, některé mají 
okna s výhledem na záliv. Kromě kurzů mají studenti 
k dispozici kvalitní audiovizuální materiály a přístup 
do rozsáhlé knihovny a mediatéky, kde si mohou 
podle libosti rozšiřovat a prohlubovat své jazykové 
znalosti.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Základní kurz 30 PLUS (29. 6.-14. 8.15)  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Intenzivní kurz 30 PLUS (29. 6.-14. 8.15)  30 x 45 min
Business kurz  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 Business)
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE)  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 30 lekcí (FCE, CAE)  30 x 45 min
Kurz IELTS  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Galway je ideálním místem pro studium angličtiny, kde vás 
určitě nebude rušit hluk velkoměstských center. Moderní 
univerzitní město vzdálené jen asi tři hodiny cesty od Dublinu 
ukrývá bezpočet míst, která můžete objevit právě Vy.

Atlantic Language

IRSKO & SEVERNÍ IRSKO 

Galway
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Škola
Škola sestává ze tří budov - dvou naproti sobě stojí-
cích a jedné, která se nachází hned za rohem. Budovy 
se nacházejí jen jednu ulici od centra St. Julians, hned 
vedle autobusového nádraží. K dispozici je celkem 
70 světlých, klimatizovaných a velkoryse zařízených 
učeben. 12 z nich je určeno pro malé skupiny či spe-
ciální kurzy. Všechny učebny jsou vybaveny interak-
tivními tabulemi. O přestávkách se můžete uvolnit 
na terase s krásným výhledem či zajít do kavárny 
v přízemí. Ve škole je také jazyková laboratoř s me-
diatékou, počítače s připojením k internetu a studov-
na. Široká nabídka kurzů uspokojí náročné studenty 
(výuka v miniskupině, individuální výuka) i ty, kteří 
dávají přednost výuce ve středomořském stylu.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Základní kurz 30 PLUS (15. 6. - 4. 9.)  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Intenzivní kurz 30 PLUS (15. 6. - 4. 9.)  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
English for Work 30 PLUS (15. 6. - 4. 9.)  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Intenzivní kurz v miniskupině  30 x 45 min
Business kurz (20 lekcí) v miniskupině  20 x 45 min
Business kurz v miniskupině  30 30 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE, CPE)  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 30 lekcí (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

Ubytování
Hostitelská rodina
Nejlepší způsob, jak procvičovat svou angličtinu a prohloubit svou znalost maltské 
kultury představuje pobyt v hostitelské rodině. Škola rodiny průběžně navštěvuje, 
aby zajistila komfortní ubytování a srdečné kontakty. Ubytování v rodinách je v jed-
nolůžkových či dvoulůžkových pokojích s polopenzí. Vzdálenost od školy 10-20 mi-
nut chůzí nebo autobusem. Během hlavní sezóny může jízda autobusem trvat něco 
déle. EC nabízí také vyšší standard odpovídající požadavkům náročnějších účastníků: 
větší komfort a vlastní koupelnu.

Sdílené byty (doporučení: 18 - 25 let)
Po celý rok je možno bydlet i ve studentských bytech jejichž velká část je vzdálena 
jen několik minut od školy. V hlavní sezóně může procházka trvat 25 minut. Byty jsou 
vybaveny kuchyní s jídelnou a koupelnou s WC. K dispozici jsou jedno a dvoulůžkové 
pokoje. Za klimatizaci se platí na místě příplatek.

Rezidence «Patricia» (doporučeno 18 - 25 let)
Tato rezidence nabízí jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které se nacházejí 
na 7 patrech. Většina pokojů má vlastní koupelnu, všechny mají TV, malou ledničku 
a dostatek prostoru pro osobní věci. Ložní prádlo a ručníky jsou k dispozici a mění se 
jednou týdně. V přízemí studenty vybízí k neformálním diskuzí vybavení v podobě 
pohodlného obývacího pokoje. V prvním patře si můžete připravit jídlo ve společné 
kuchyni a najíst se spolu s ostatními v přilehlé velké jídelně. Volně k dispozici tu jsou 
3 prádelny a placená WiFi. Rezidence se nachází na pláži v rezidenční čtvrti s mnoha 
restauracemi, kavárnami, bary a supermarkety. Jen pár kroků od rezidence najdete 
autobusové zastávky, které jistě využijete k návštěvám největších zajímavostí ostro-
va! Rezidence je vzdálená cca 25 minut chůze od školy.

Volný čas
Volný čas můžete na Maltě trávit nejrůznějším způsobem. Program EC nabízí něco 
pro každého. Milovníci architektury mohou navštívit mnoho kostelů i jiných pamá-
tek. Ty svědčí o přítomnosti všech velkých říší a mocností, které kdy chtěli ovládat 
středozemní moře. Příznivci sportování si na své přijdou na souši i na vodě, pokud 
tedy nedají přednost podmořskému světu. Zamilovaní mohou s tisíci dalších stu-
dentů z celého světa tancovat až do rána, nebo si užívat ticho noční projížďky lodí. 
Jen několik minut od školy nabízí EC plážový klub i s lehátky, slunečníky a sprchami. 
Naleznete zde skalnaté pláže i bazén a křišťálově čistá voda poskytuje ideální pod-
mínky k šnorchlování a potápění.

St. Julians, bývalá malá a romantická rybářská vesnice, se stala 
jedním z hlavních turistických center maltského souostroví. 
St. Julians nabízí svým návštěvníkům nespočet možností pro 
kulturní a sportovní vyžití, a to jak na souši, tak rovněž na moři.

EC

MALTA 

St. Julians
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Ubytování
Hostitelská rodina
Obyvatelé Malty jsou známí svou pohostinností a během věků vítali návštěvníky 
všech národností na svém ostrově i ve svých domovech. Naše partnerská škola peč-
livě vybírá hostitelské rodiny, ve kterých ubytovává studenty. Každý člověk je jiný 
a škola se snaží najít nejlepší kombinaci na základě požadavků studentů podle jejich 
zájmů, věku tak, aby pobyt byl co nejpříjemnější. Cítit se jako doma a po celou dobu 
pobytu mluvit se svými hostiteli anglicky, to je krásná příležitost, jak se seznámit 
s obyvateli této země a jak si zlepšit své jazykové dovednosti. Můžete si vybrat mezi 
ubytováním se snídaní nebo s polopenzí. Můžete se tak snadno dostat do školy au-
tobusem za méně než 30 minut.

Rezidence Day’s Inn (od 18 let)
Rezidence s enachází v dochozí vzdálenosti od jazykového centra. Má kapacitu 55 
apartmánů a 42 hotelových pokojů. Celá rezidence je klimatizovaná a má centrální 
vytápění. Nabízí také společnou kuchyň a prádelnu. Day‘s Inn má 24-hodinovou re-
cepci, která zaručuje bezpečnost, komfort a pohodlí studentů. Vedle recepce je velký 
otevřený prostor vyhrazený studentům a vybavený bezdrátovým internetem a po-
hodlnými pohovkami a stolky. To vytváří zázemí pro navazování přátelství s ostatními 
studenty. V letních měsících mohou studenti využít volné odpoledne u soukromého 
bazénu a terasy na střeše, ze které je překrásný výhled.

Bay View Hotel (od 18 let)
Tento oblíbený tříhvězdičkový hotel, orientovaný směrem k promenádě, s neo-
dolatelným výhledem na nedaleká opevnění, historické budovy a most Sliema, je 
zárukou pohodlného ubytování v samotném centru města. V samostatném pokoji 
s vlastní koupelnou a se snídaní můžete využívat venkovní i vnitřní bazén, posilovnu, 
saunu, pool bar a místní lázně. Za poplatek na recepci obdržíte adaptatér WiFi, díky 
němuž se připojíte na internet po celém hotelu, jakož i na většině veřejných míst 
na ostrově Gozo a Malta. Na místě jsou Vám k dispozici služby placené prádelny, 
výměna lůžkovin a ručníků je zajištěna každý den. Díky ubytování pouhých několik 
kroků od jazykové školy budete moci naplno využít Váš volný čas.

Volný čas
Naše partnerská škola vychází z principu, že výuka angličtiny na Maltě nebo na Gozu 
by mělo být naplňující ve všech aspektech, včetně zábavy! Zasvěcený tým, který má 
na starosti mimoškolní aktivity, exkurze, prohlídky a další akce plné zábavy se snaží 
o to, abyste ze svého pobytu měli co nejvíce a mohli jste potkávat nové lidi ze všech 
koutů světa.

Škola
Naše partnerská škola se nachází ve Sliemě, klidné 
oblasti přes zátoku od hlavního města Valletty, která 
se nachází 20 min autobusem nebo 5 min přívozem. 
Škola je v klidné ulici kousek od promenády. 
Moderní jazykové centrum je klimatizované a plné 
světlými dobře vybavenými učebnami, knihkupec-
tvím, internetovou kavárnou, WiFi internetem v re-
cepci a ve studentské klubovně, vybavené automaty 
na jídlo a pití. kantýna se nachází hned vedle. Škola 
má 100 učeben, které nabízí kapacitu až 800 studentů.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Business kurz v miniskupině  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 27 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

LAL

MALTA 

Sliema
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Ubytování
Hostitelská rodina
Pokud se chcete ponořit do maltské kultury a objevit její zvláštnosti a zároveň při 
tom procvičovat Vaší angličtinu, pak je právě ubytování v hostitelské rodině tou 
správnou volbou. Tento druh ubytování přináší hned několik jazykových i finančních 
výhod. Díky radám od Vaši hostitelů pak budete mít možnost objevit a prozkoumat 
každý roh a každé zákoutí města. Hostitelské rodiny bydlí cca 10-30 minut hromad-
nou dopravou od školy a nabízí jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s polopenzí. 
Existuje i možnost tzv. hostitelské rodiny „superior.“ Některé z rodin zároveň nabízejí 
možnost soukromé koupelny za příplatek.

Rezidence BELS
Naše partnerská škola Vám nabízí možnost ubytování v apartmánu ve studentské 
rezidenci v jednom ze 4 apartmánů přímo v budově školy s výhledem na moře. Na-
leznete v nich 3 jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s klimatizací. S ostatními 
budete sdílet vybavenou kuchyň, obývací pokoj s televizí a koupelnu. Za zvláštní 
příplatek je možné rezervovat pokoj s vlastní koupelnou. Rezidence nabízí nádher-
ný výhled a bezplatné připojení k internetu přes WiFi. Kromě toho, autobusová za-
stávka na hlavní trati, obchody, banky i radnice jsou v docházkové vzdálenosti. Tato 
možnost ubytování je ideální pro ty, kteří chtějí poznat ostatní studenty a užít si tu 
správnou mezinárodní atmosféru.

Sdílený byt (1. 6. - 28. 9.)
Naše partnerská škola nabízí pro studenty s nižším rozpočtem sdílené byty, vzdálené 
5 až 15 minut pěší chůze od školy a mořského pobřeží. Každý byt má dva až tři po-
koje, které mohou být obývány jednou či dvěma osobami. Součástí bytu je rovněž 
koupelna, obývací pokoj a vybavená kuchyně. V některých bytech je možné bydlet 
za příplatek v pokoji s vlastní koupelnou. Lůžkoviny, ručníky jakož i týdenní úklid jsou 
zahrnuty v ceně ubytování.

Hotely a apartmány
Škola nabízí i možnost ubytování v hotelu či apartmánu. Kontaktujte nás pro více 
informací o této nabídce.

Volný čas
Hned jakmile přijedete, obdržíte mapu a informace o ostrově. Tak budete z Vašeho 
pobytu v St. Paul´s Bay moci vytěžit co nejvíce, například díky prohlídce města či 
okolí se svými novými kamarády ze školy. Naše partnerská škola organizuje různé 
aktivity, které Vám umožní procvičování angličtiny i ve Vašem volném čase a zároveň 
Vám pomohou poznat Maltu, její kulturu a maltský životní styl. Po příjezdu se budete 
moci zúčastnit “seznamovací procházky,” během které poznáte školu a její okolí. 
Každou neděli se ve škole koná uvítací party, která Vám umožní seznámit se s dalšími 
studenty. Na Maltě můžete provozovat velké množství sportovních aktivit jako třeba 
windsurfing, plachtění nebo turistiku. V oblasti St. Paul´s Bay se nachází spousta 
zajímavých míst, které budete moci navštívit během školou pořádaných exkurzí. 
Jedná se například o hlavní město Valettu, historickou Mdinu nebo Sliemu. Opravdu 
zde najdete bezpočet příležitostí k poznání tohoto živého, aktivního ostrova. 
Ale St. Paul´s Bay a jeho skvostné pláže zároveň vybízejí k odpočinku a relaxaci 
na sluníčku. Je jen na Vás, co si v ráji jménem Malta vyberete!

Škola
Výuka na škole BELS v St. Paul´s Bay je založena na ko-
munikaci a nabízí studentům možnost svobodně se 
vyjadřovat v každodenních životních situacích. Kva-
lifikovaní a motivovaní vyučující těží z dlouholetých
zkušeností výuky angličtiny coby cizího jazyka. Škola 
se nachází poblíž hlavní autobusové linky, blízko rad-
nice, pošty nebo bank. Samozřejmě v blízkosti školy 
nechybí obchody a k moři je to opravdu jen co by 
kamenem dohodil. Kromě osmi prostorných a svět-
lých učeben, naleznete ve škole také několik míst-
ností vybavených počítači a internetem, které Vám 
umožní zůstat v kontaktu s Vašimi blízkými doma. 
Ve společenské místnosti si pak můžete v klidu opa-
kovat právě skončenou lekci, nebo jen tak relaxovat 
se spolužáky. Pokud by Vás snad přepadl hlad, k dis-
pozici tu máte také několik automatů na jídlo a pití.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Kombinovaný kurz 20+5  25 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Kombinovaný kurz 20+10  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 individuální výuka)

Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 30 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 10

St. Paul´s Bay se nachází přibližně půl hodiny od hlavního 
města Valetty, na severovýchodním pobřeží ostrova Malta – 
jedné z nejpopulárnějších destinací pro studium angličtiny.

BELS

MALTA 

St. Paul’s Bay
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Ubytování
Hostitelská rodina
Díky ubytování v hostitelské rodině budete moci ještě více vytěžit ze svého poby-
tu na Gozo. Škola všechny rodiny pečlivě vybírá. Bydlí ve vzdálenosti do 30 minut 
od školy. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji (v létě v dvoulůžkovém) s po-
lopenzí. Každý den budete poznávat maltskou kulturu, přívětivé a přátelské obyva-
telstvo
a budete studovat angličtinu v přátelské atmosféře.

Rezidence
Nachází se pouze 5-10 minut pěšky od školy, tento velký dům se zahradou a terasou 
nabízí 6 jednolůžkových pokojů. Studenti sdílejí společné místnosti, jako jsou obý-
vací pokoj/jídelna, kuchyně a koupelna. Povlečení a ručníky se mění jednou týdně. 
V blízkosti rezidence se nacházejí dva malé trhy, sportovní klub, restaurace a malý 
bar.

Apartmány - Sea side
Nachází se v malebné zátoce Xlendi jihozápadně od ostrova Gozo a ubytovat se zde 
mohou až 4 studenti. Jsou zde dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, obý-
vací pokoj, plně vybavená kuchyň, jídelna a společná koupelna. Pláž je jen 5 minut 
chůze a škola 25 minut na kole. K dispozici je bezplatná Wi-Fi a TV. Ložní prádlo jsou 
k dispozici.

Volný čas
Gozo představuje vysněné prostředí, pokud se chcete naučit anglicky a zároveň na-
plno využít svůj volný čas. Od cípu Qala k San Dimitri, přes zátoky Marsafolrn a Xlen-
di, oplývá toto dvojče Malty samými poklady. Neuvěřitelné archeologické památky, 
nádherné mořské dno jak stvořené pro potápění, chutná maltská kuchyně, přátelská 
atmosféra taveren pro večery s přáteli. Pěšky, na kole, na koni nebo lodí, ostrov nym-
fy Kalipso se objevuje s radostí.

Škola
Rodinná a přátelská škola, jejímž hlavním cílem je 
nabídnout vysoce kvalitní kurzy. Škola se nachází 
na ostrově Gozo, malé sestře Malty. Těší se tak ide-
ální pozici: na venkově, 5 minut od Kercemu a 20 
minut pěšky do Victorie, největšího města ostrova. 
Škola je plně klimatizovaná a má 9 tříd. Kurzy ang-
ličtiny probíhají v malých skupinkách (maximálně 
12, průměrně 8 studentů), což umožňuje vyučujícím, 
aby se maximálně věnovali každému jednotlivému 
studentovi. Ve společenské místnosti nabízí škola 
kout pro samostudium a několik počítačů. Venkov-
ní bazén (v létě), zahrada a sluncem ozářená terasa 
vám umožňují dopřát si odpočinek během přestávek 
nebo po škole.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Základní kurz - miniskupina  20 x 45 min
Intenzivní kurz v miniskupině  30 x 45 min
Kombinovaný kurz 20+5  25 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Kombinovaný kurz 20+10  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 individuální výuka)
Business kurz - kombinovaný 20+5  25 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 5 soukromých business)
Business kurz - kombinovaný 20+10  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 soukromých business)

Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 30 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 12

Gozo, druhý ostrov maltského souostroví je mnohem 
zelenější, třikrát menší a mnohem klidnější a vesničtější 
než jeho starší sestra Malta. Mezinárodní letiště na Maltě se 
nachází pouhou hodinu jízdy trajektem od této středozemní 
perly, která podle některých zdrojů byla ostrovem Kalypso, 
o které se hovoří v Homérově Odyseje.

BELS

MALTA 

Gozo
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Ubytování
Hostitelská rodina
Pronikněte do každodenního života a zážitků maltské rodiny. Jedná se o ideální příle-
žitost, jak se ponořit do kultury ostrova a jak si procvičit angličtinu mimo školu, v přá-
telské a uvolněné atmosféře. Rodiny bydlí do 30 minut od školy. Budete ubytováni 
v jednolůžkovém pokoji a s hostitelskou rodinou budete snídat a večeřet.

Sdílený byt
Naše partnerská škola nabízí rovněž ubytování v bytě ve Sliemě, přibližně 15 minut 
od školy. Budete zde mít svůj vlastní pokoj a se svými spolubydlícími se budete dělit 
o koupelnu, kuchyni, prádelnu a obývací pokoj s TV. Ubytování ve sdíleném bytě je 
vynikající příležitost, jak potkat zahraniční studenty, vyzkoušet maltské recepty a po-
dělit se s nimi o jedinečnou zkušenost z jazykového pobytu ve Středomoří.

Volný čas
Slunce, moře, kultura, sport a zábava budou zcela jistě na programu. Škola nabízí 
aktivity, které vám umožní vše, co vám ostrov nabízí. Vše je samozřejmě dobrovolné, 
některé výlety jsou v ceně, jiné za poplatek. Aktivity jsou ideální příležitostí, jak si při-
rozeně a uvolněně procvičit angličtinu po škole a jak lépe poznat ostatní studenty.

Škola
Angličtinu budete studovat v centru La Valletty. Ško-
la disponuje 12 třídami, studovnou, počítačovou 
učebnou. Přístup na internet je možný pomocí WiFi. 
Po škole nebo o přestávce máte k dispozici pohodl-
nou studentskou místnost, kde se můžete podívat 
na televizi nebo DVD, přečíst noviny nebo pohovořit 
v klidu s novými přáteli. Hlavní autobusová stanice se 
nachází pět minut pěšky od školy. Budete tak moci se 
snadno vydat za objevováním pokladů ostrova.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Kombinovaný kurz 20+5  25 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 25 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 8

La Valletta, nedobytná pevnost uprostřed Středozemního 
moře a dějin. Po Maltě toužili naprosto všichni. Prošla si 
postupně nadvládou Féničanů, Řeků, Kartaginců, Římanů, 
Byzance, Arabů a nakonec rytířů svatého Jana.

EasySL

MALTA 

La Valletta
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Ubytování
Hostitelská rodina
Pobyt v hostitelské rodině v bezpečných čtvrtích města Bostonu má hned několik 
výhod. Je to ten nejlepší způsob, jak se zcela ponořit do místní kultury, každý den 
procvičovat jazyk se svým hostitelem a dozvědět se ledacos zajímavého o Bostonu 
a životě americké rodiny! Ubytováni budete v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém 
pokoji (v hlavní sezóně), že ostatní místnosti sdílíte se svým hostitelem. Součástí uby-
tování je přístup k internetu a polopenze. Jednou týdně máte možnost použít rodin-
nou prádelnu, kde si můžete vyprat své osobní prádlo. Vezměte prosím na vědomí, 
že musíte mít s sebou své vlastní ručníky. Hostitelské rodiny žijí od školy přibližně 
45-60 minut jízdy autobusem.

Rezidence (od 16 let)
Tato krásná rezidence se nachází v areálu univerzity, uprostřed jazykového centra 
a je umístěna v klidném zeleném prostředí. Nabízí dvoulůžkové a jednolůžkové po-
koje. Koupelnu včetně sprchového koutu a dvou užitkových umyvadel sdílíte spo-
lečně s dalšími šesti studenty. Na každém bloku je studentská klubovna s televizí, 
vybavená hrami. Studenti Kings mají přístup na Wi-Fi zdarma. Studenti mají plnou 
penzi v ceně (19 jídel týdně), která se podává v jídelně, v areálu univerzity. Dále mo-
hou využít prádelny s automatickou pračkou s ovládáním na mince. K dispozici je 
ložní prádlo a ručníky, které se mění každý týden. Týdně je také zajištěn úklid společ-
ných prostor rezidence a v areálu je 24hodinová bezpečnostní služba. Tento způsob 
ubytování vám dává skvělou možnost vyzkoušet si život univerzitního studenta – 
v Americe!

Volný čas
Mezi mnoho z bostonských atrakcí, které možná budete chtít navštívit, by mohl 
patřit například Quincy Market, kde můžete obdivovat na 150 obchodů, restaurací, 
butiků a také zde najdete nejrůznější možnosti zábavy. Nebo se projděte po slavné 
stezce svobody (Freedom Trail), která měří přes 4 kilometry a odhaluje historii města 
Boston. Pokud chcete získat skvělý přehled o kulturním vlivu v Bostonu, pak si roz-
hodně nenechte ujít návštěvu muzea výtvarných umění. Udělejte si výlet na jednom 
z populárních plavidel „Ducks“ a vychutnejte si krásný výhled na město, který se vám 
naskytne při plavbě po řece Charles. Sportovní fanoušci si jistě nenechají ujít některé 
z baseballových utkání týmu Boston Celtics nebo Boston Red Socks, kterým může-
te přijít fandit na slavný Fenway Park Stadion. Není ovšem nad aktivní provozování 
sportu a proto areál naší školy nabízí širokou škálu nejrůznějšího sportovního vyžití: 
fotbal, tenis, běh, basketbal, volejbal, badminton… Vytvořte tým a jděte na to! Po-
kud nejste fanoušky sportu, přihlašte se na další aktivity provozované v areálu, jako 
např. divadelní workshop, tanec, debatní kroužek, hudba, koncerty, filmy či návštěvy 
divadla...

Škola
Tato škola je pozvánkou do dokonalého světa! Na-
chází se v Chestnut Hill. Škola nabízí moderní vzduš-
né třídy s interaktivními tabulemi, počítačové cent-
rum a připojení k internetu pomocí Wi-Fi. Stylová 
studentská zóna je skvělým místem pro odpočinek, 
je vybavena televizí, pohodlným nábytkem a nápo-
jovými automaty. Škola Kings Boston je situována 
v areálu Pine Manor College, která je jednou z nej-
prestižnějších univerzit Spojených států. Na tomto 
území s rozlohou více než 60 akrů se nachází jídelna 
s pestrou nabídkou studených i teplých jídel, univer-
zitní knihovna, posilovna, sportovní hala (basketbal, 
volejbal, tenis, badminton, fotbal), venkovní hřiště 
na fotbal a softbal, tenisové kurty, turistické trasy 
a běžecká dráha. Můžete využít možnosti ubytová-
ní přímo v areálu školy a mít to do hodiny 2 minuty 
pěšky! Nejbližší stanice metra se nachází deset minut 
chůze od vzdělávacího centra. Mezi areálem a cent-
rem města je během vyučovacích hodin k dispozici 
pravidelná kyvadlová doprava.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Polointenzivní kurz  24 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 4 self-study)
Intenzivní kurz  28 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 8 volitelné předměty)
Intenzivní kurz pro začátečníky  28 x 45 min
TOEFL-kurz (20 lekcí/týd.)  20 x 45 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE)  28 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Budoucnost mladé generace ležela občanům Bostonu 
odjakživa na srdci. Město, které v historii sehrálo významnou 
roli již během Americké revoluce, se může dnes chlubit 
tím, že je nejdůležitějším univerzitním centrem země, 
k němuž patří i akademie s největším světovým renomé jako 
Harvard University či MIT.

Kings

USA 

Boston
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Ubytování
Hostitelská rodina
Bydlení v rodinách je nejlepším řešením, jak ze svého pobytu vytěžit optimální profit. 
Ponoříte se do života všedních dní a zakrátko se můžete spřátelit s floridským „Easy 
going“ a vším, co k tomu patří. Všechny rodiny vybírá naše partnerská škola velmi 
pečlivě a jsou vzdáleny přibližně 45 minut od školy veřejnými dopravními prostřed-
ky. Studenti bydlí v jedno nebo dvoulůžkových pokojích s polopenzí.

Rezidence „La Quita Inn“ (18 let)
Studentům s většími nároky na nezávislost nabízí naše partnerská škola ubytování 
v rezidenci La Quinta Inn, která se nachází ve stejné budově jako škola. V nabídce 
jsou dvojlůžkové a jednolůžkové pokoje s možností snídaně, které na vás dýchnou 
přátelskou atmosférou. Všechny pokoje jsou vybavené klimatizací, psacím stolem, 
barevnou televizí, koupelnou/WC a telefonem (místní hovory zdarma!). Studenti mají 
také přístup k bazénu, vířivce a fitnes tělocvičně, ke které je vstup klíčem do pokoje.

Volný čas
LAL Fort Lauderdale nabízí bohatý program pro volný čas. Můžete například navští-
vit Universal-Studios nebo Disney World, Key West, Kennedy Space Center, Ever-
glades… Mezi aligátory, pestrými ptáky a delfíny Vás jistě překvapí bohatost fauny 
a flóry, kterou Florida oplývá! Pozorujte během projížďky lodí po řece Miami domy 
hvězd, nebo si hrajte na hvězdu při pomalé projížďce limuzínou po živých ulicích 
South Beach. Díky naší partnerské školy odkryjete všechny tajnosti Floridy. Projížďky 
na katamaranu, šnorchlování, opalování se na krásných plážích nebo bláznivé náku-
py v «Sawgrass Mills», největším nákupním středisku v USA. To vše je na programu! 
Prožijte americkou horečku pro basketbal při sledování utkání profesionálů anebo se 
bavte na koncertech a podívaných. A víkend má pro Vás plno překvapení: návštěva 
filmového studia Universal, Disney World, Key West, Kennedy Space Centre nebo 
koupání s delfíny během okružní cestou na Bahamy. Během jazykového pobyty 
ve Fort Lauderdale budete ohromeni bohatstvím Floridy!

Škola
Naše partnerská škola, založená v roce 1992, sídlí 
v moderních prostorách La Quinta Inn a z této vý-
hodné polohy na východě centra města pochopi-
telně těží řadu výhod. K dispozici je tu 19 učeben, 
společenská hala, fitness centrum, plavecký bazén 
a školní rezidence. V okolí školy se nachází řada re-
staurací a obchodů.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
TOEFL-kurz  20 x 45 min 
 (15 zákl. kurz + 5 TOEFL)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

LAL

USA 

Ft Lauderdale
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Ubytování
Hostitelská rodina
Využijte pobytu v Los Angeles a sžijte se se slavným American Way of Life. Hosti-
telské rodiny, které naše partnerská škola pečlivě vybírá, bydlí v nádherných rezi-
denčních čtvrtích, vzdálené 60 minut městskou dopravou od školy. Ať už se jedná 
o tradiční rodinu, osoby žijící sami nebo důchodce, vašim hostitelům bude záležet 
na tom, abyste prožili příjemný pobyt. Budete ubytováni v jednolůžkovém nebo 
dvoulůžkovém pokoji (v hlavní sezóně), budete snídat a večeřet s rodinou a o spo-
lečné místnosti se budete dělit s ostatními spolubydlícími. Budete mít přístup každý 
týden do prádelny. Internet zdarma je zaručen mimo hlavní sezónu.

Bungalovy
Budete ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou. Ruč-
níky a lůžkoviny vám budou poskytnuty. K vybavení patří i plně vybavená kuchyňka, 
přístup na internet a klimatizaci.

Rezidence La Mirada Premium (od 18 let)
V samém srdci Hollywoodu, pouhých 15 minut chůze od školy, se nachází tato vyso-
ce kvalitní, moderní rezidence určená pouze pro studenty školy Kings. K odpočinku 
nebo občerstvení můžete využít venkovní terasu v zadní části rezidence. Ve velké 
prádelně j. e Vám k dispozici 20 automatických praček a sušiček. Rezidence je 24 ho-
din denně hlídána. Za necelých 10 minut chůze dojdete na Santa Monica Boulevard, 
odkud můžete dojet autobusem na losangelské pláže. Můžete také navštívit nejzná-
mější atrakce a divadla na Hollywood Boulevard a mnoho supermarketů a restaurací.
Dvoulůžkové pokoje: Rezidence nabízí moderní a prostorné pokoje s plně vybave-
nou kuchyňkou a jídelním koutem v každém z pokojů. V každém pokoji je TV s plo-
chou obrazovkou, klimatizace a zdarma připojení na internet pomocí sítě WiFi. Lůž-
koviny a ručníky jsou k dispozici.

Rezidence „Cassil“ (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Jste ve městě, které překypuje atrakcemi. Navíc vše máte takřka na dosah ruky, a po-
kud máte dobré boty, jistě rádi budete poznávat šarm tohoto místa: začněte hvěz-
dami věnovanými filmovým mýtům na Walk of Fame, navštivte Voskové muzeum, 
egyptské divadlo figurující v Guinnessově knize rekordů nebo divadlo Kodak - vše 
do 10 minut od partnerské školy! V multiplexech se promítají poslední výkřiky ame-
rického filmového průmyslu, které si budete moci vychutnat v originále. Ochutnejte 
pokrmy z celého světa, které nabízejí zdejší moderní restaurace. Pro milovníky naku-
pování bude Los Angeles opravdovým rájem. A milovníci jemného písku a koupání 
v moři si přijdou na své na nádherných plážích snadno dostupných veřejnou dopra-
vou. Jsou to ale především hudba, divadla a kina, která budou tvořit kulisy vašeho 
nezapomenutelného pobytu v městě, jemuž se žádné jiné nevyrovná. Každý týden 
je připravený společenský program, který se odehrává v okolí Hollywoodu. V nabíd-
ce jsou také víkendové exkurze.

Škola
Přímo v centru Hollywoodu a pár kroků od slavné „Walk of 
Fame“. Naše partnerská škola sídlí na vybraném místě v Los 
Angeles hned u Sunset Boulevard. Naše partnerská škola 
se nachází v moderní a světlé stylové budově obklopené 
venkovním zázemím příhodným pro relaxaci a pozorování 
celebrit. Výuka angličtiny probíhá ve světlých a prostorných 
třídách vybavených interaktivními tabulemi. Dále je k dis-
pozici společenská místnost, kde se můžete sejít s dalšími 
studenty a podívat se společně na DVD nebo naplánovat 
vycházku na večer či víkend. Vysoce kvalitní kurzy jsou zajiš-
těny obrovskými zkušenostmi britské skupiny Kings a kva-
litním zázemím, které areál školy poskytuje. Tento zahrnuje 
počítačové centrum, WiFi připojení v celém areálu zdarma 
a Apple Mac střižna, hojně využívaná studenty v programu 
English Plus Film. V okolí školy se nachází velké množství 
rozmanitých kaváren a restaurací, stejně tak i nákupních 
středisek a multikino v dochozí vzdálenosti. Několik mož-
ností ubytování je v nabídce do 15 minut chůze od ško-
ly. A nezapomeňme na pláž, jedny z nejkrásnějších jsou 
méně než hodinu cesty od Los Angeles.Další moderní třídy 
v nově opravené budově se nachází jen 2 minuty daleko.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Polointenzivní kurz  24 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 4 self-study)
Intenzivní kurz  28 x 45 min  
 (20 zákl. kurz + 8 volitelné předměty)
Intenzivní kurz pro začátečníky  28 x 45 min
TOEFL-kurz  20 x 45 min
TOEFL-kurz  35 x 45 min (20 TOEFL + 15 self-study)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  28 x 45 min
Angličtina + Film Studies (28 lekcí/týd.)  28 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 8 Film Studies + 4 „practical work“)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Už samotný přílet do Los Angeles je jako surrealistický zážitek. 
Jakmile přeletíte Grand Canyon, objeví se první domy, 
které napovídají, že končí poušť a začíná velké Los Angeles. 
Pak poletíte ještě asi hodinu přes celé město až na letiště 
při pobřeží Tichého oceánu.

Kings
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Los Angeles
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ponořte se do každodenního života rodiny v Miami a poznejte všechny tváře to-
hoto úchvatného města. Budete ubytováni v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém 
pokoji (pokud provedete rezervaci společně) a s ostatními členy rodiny se budete 
dělit o koupelnu. Vaše ubytování se skládá z pokoje a snídaně. Hostitelé vám nabízejí 
možnost používat pračku a poskytnou vám lůžkoviny a ručníky. Hostitelské rodiny 
jsou pečlivě vybírány, bydlí do 45 minut od školy a jsou zvyklé ubytovávat zahraniční 
studenty. Jedinečná příležitost, jak se zcela ponořit do jazyka a atmosféry daného 
místa! Poznámka: studenti ve věku 16-17 let jsou povinni bydlet v hostitelských ro-
dinách.

Studia South Beach (od 18 let)
Už jste někdy přemýšleli o bydlení 5 minut chůze od ikonického Miami Ocean Drive 
obklopeného restauracemi a kavárnami? Studia, která nabízí naše partnerská škola 
v South Beach, vám přesně tohle může nabídnout! Budete mít velkou postel, vlast-
ní koupelnu a kuchyňský kout vybavený lednicí, kávovarem a nádobím. Povlečení 
a ručníky (kromě osušek) jsou k dispozici a měněny každý týden. K dispozici jsou 
v každém studiu také kabelová televize, žehlička a žehlicí prkno a fén. Studia jsou 
uklízena každý týden a za poplatek je k dispozici prádelna. Wi-Fi internet je zdarma 
po celé budově. Škola se nachází 25 minut chůze nebo krátkou jízdou autobusem 
nebo na kole (kola je možno za poplatek vypůjčit).

Sdílené apartmány Bayshore (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Naše škola nabízí každodenní program volnočasových aktivit, které zahrnují sportov-
ní aktivity, výlety, společné procházky, poznávání nočního života a mnoho dalšího. 
Toto město vás bude fascinovat svou uvolněnou a živou tváří - zejména díky velké-
mu počtu latinskoamerických přistěhovalců, kteří zde udržují radostnou atmosféru. 
Určitě se tedy nebudete nudit a oceníte chvíle strávené ve společnosti nových za-
hraničních přátel. Velkou část vašich volnočasových aktivit budou tvořit pláž a vodní 
sporty. Zjistíte ale, že v Miami jsou i překvapivé poklady v podobě muzeí, umělec-
kých galerií a architektonických atrakcí. Využijte svůj jazykový pobyt v Miami a po-
znejte všechny tváře tohoto města, na které jen tak nezapomenete!

Škola
Naše partnerská škola otevřela své nové výukové 
středisko v samém centru rušného Miami, v moder-
ní a klimatizované budově obklopené restaurace-
mi. V blízkosti se nachází jak Lincoln Road a Ocean 
Drive, tak pláž! V tomto prostředí, které přímo vybízí 
k zábavě, se budete učit anglicky pod vedením zku-
šených a motivovaných vyučujících. Čeká na vás 
14 prostorných a světlých tříd. Obrovský prostor je 
vyhrazen odpočinku a setkáním s dalšími studenty 
z celého světa. Najdete zde pohodlná křesla a auto-
maty na nápoje a občerstvení. V celé budově školy je 
k dispozici WiFi a studenti mohou využívat i několik 
počítačů. Na velkoplošné obrazovce můžete sledo-
vat místní programy a podělit se o své pocity se za-
hraničními přáteli.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Polointenzivní kurz  24 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Miami je díky enormnímu počtu atrakcí a míst, která opravdu 
stojí za vidění, nejen ve městě samotném, ale i v jeho okolí, 
nejvýznamnější destinací na východním pobřeží USA: více než 
10 km písečných pláží, bohatá paleta vodních sportů včetně 
jízdy na plachetnici v zátoce Biscayne Bay a pestrobarevný 
svět pod vodní hladinou.
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytování v rodinách představuje ideální řešení pro všechny, kdo si chtějí pořád-
ně procvičit studovaný jazyk a proniknout do nefalšovaného newyorského „way of 
life“. Studenti obývají jednolůžkové pokoje. Velká část jich bydlí v obytných čtvrtích 
Queens či Brooklyn. Rodiny zajišťují studentům polopenzi. Na dopravu do školy je 
nutno počítat cca 90 minut veřejnou dopravou.

Rezidence „MSM“
Rezidence Manhattan School of Music Residence se nachází na severozápadě měs-
ta, vzdálena cca 25 minut veřejnou dopravou od školy. Účastníci zde mají možnost 
ubytování v kompetně zařízených jednolůžkových nebo dvojlůžkových pokojích. 
Stravování je zajištěno prostřednictvím cafeterie (v létě zavřeno), další možnost 
představuje nepřeberný výběr restaurací ve městě. Na této rezidenci jistě oceníte 
optimální a bezpečné podmínky, které ke studiu každý potřebuje.

Rezidence New Yorker (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Škola nabízí také společenské, sportovní a kulturní programy pro volný čas. Díky 
tomu, že New York nabízí dostatek možností, jak využít volný čas, organizuje škola 
většinu aktivit ve městě. New York je nepochybně metropolí jazzu a kabaretu; místní 
tvůrčí umění spadá mezi nejdůležitější a inovativně se rozvíjející centra světa a umě-
lecký život je tu právě tak rozmanitý jako všechny kultury, které jsou ve městě zastou-
peny. Některé dokonce ve vlastních čtvrtích jako Little Italy, China Town či Spanish 
Harlem, jejichž návštěva sama o sobě je již velkou cestou. Máte-li potřebu uniknout 
z atmosféry velkoměsta, není nic lepšího než se vypravit přímo do centra, kde se 
nacházejí plíce New Yorku – Central Park. Můžete se tu procházet po lese a zapome-
nout na to, že se vlastně nacházíte ve městě, vychutnat si siestu na břehu jezera, kde 
se v zimě prohánějí bruslaři, nebo si prostě jen tak odpočívat v jednom z nejkrásněj-
ších a nejpřekvapivějších parků světa!

Škola
Tato škola je naprosto ideální pro všechny, kdo chtějí 
poznat Manhattan a profitovat v plné míře ze všech 
výhod, které nabízí. Škola se nachází na 7th Avenue 
a 28 a 29 Street, jen několik bloků od Empire State 
Building, od jižní části Central Parku, nedaleko Ma-
dison Square či alternativní Greenwich Village. Bez-
problémovou dostupnost zajišťuje metro či autobu-
sová doprava. Na 5 a 6 poschodí má škola k dispozici 
26 kompletně zařízených učeben, 2 multimediální 
centra, audiotéku a videotéku a 2 místnosti, kde se 
studenti můžou scházet mimo výuku.

Kurzy
Základní kurz  16 x 50 min
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 8 volitelné předměty)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  28 x 50 min 
 (20 FCE + 8 zákl. kurz)
TOEFL-kurz  28 x 50 min 
 (20 TOEFL + 8 zákl. kurz)

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Pro Velké jablko neexistuje natolik přiléhavé slovo, 
abychom ho mohli správně popsat. Je až neskutečné, 
kolik existuje čísel a anekdot, pomocí kterých lze New York 
definovat. Multikulturní město s 8,5 milióny obyvateli se 
rozkládá na 800 km2 a oplývá neuvěřitelnou atmosférou.

Embassy English
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Škola
Jazykové centrum naší partnerské školy se nachází 
přímo v srdci Times Square, velmi živé městské čás-
ti, kam se snadno dostanete hromadnou dopravou 
a budete už jen pár kroků od největších památek 
a atrakcí města. Divadla na Broadway, proslulá 5th 
Avenue s butiky a obchody, Empire State Building 
a mnoho dalších atraktivních budov a míst budete 
mít na dosah! Budova školy se nachází přímo na Ti-
mes Square a má k dispozici 16 světlých prostorných 
učeben, společenskou místnost pro studenty, velký 
počet počítačů s připojením na internet, studovnu 
a knihovnu. Samozřejmostí je i WiFi. Umístění školy je 
opravdu ideální, chcete-li hned po vyučování vyrazit 
do města a obdivovat jeho mystickou atmosféru!

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Polointenzivní kurz  24 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min
TOEFL-kurz  30 x 45 min
Kombinovaný kurz Business  20+10 30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 individuální výuka business)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Ubytování
Hostitelská rodina
Hostitelské rodiny, které nabízejí studentům ubytování, vybírá naše partnerská ja-
zyková škola opravdu pečlivě. Rozhodnete-li se právě pro tento způsob ubytování, 
získáte zároveň skvělou příležitost jak hovořit anglicky prakticky neustále, nejen při 
vyučování, a díky rodině poznáte také americký životní styl. Rodiny bydlí od školy 
ve vzdálenosti asi 50 minut jízdy hromadnou dopravou a nabízejí ubytování v jed-
nolůžkových pokojích se snídaní. Poznámka: studenti ve věku 16-17 let jsou povinni 
bydlet v hostitelských rodinách.

Rezidence „New Yorker“ (doporučujeme pro studenty ve věku 18 až 25 let)
Studenti si mohou vybrat také druhou možnost a bydlet společně s ostatními v rezi-
denci. Dům „New Yorker“ se nachází na Manhattanu, v rušné čtvrti a v těsné blízkosti 
mnoha obchodů, restaurací a vyhlášených turistických atrakcí. Jazykové centrum je 
nedaleko – jen deset minut chůze od rezidence. K dispozici budete mít jednolůžko-
vé nebo dvojlůžkové pokoje a s ostatními společnou kuchyňku a koupelnu. V budo-
vě je stálá bezpečnostní služba 24 hodin denně.

Residence „92nd Street Y“(doporučujeme pro studenty ve věku 18 až 25 let, 
alespoň 2 týdny)
Rezidence naší partnerské školy nabízí ideální umístění - coby kamenem dohodil 
od Central Parku a Museum Mile. Ubytování je v jedno- nebo dvoulůžkových poko-
jích a studenti sdílí kuchyni a koupelnu s ostatními rezidenty. Cesta do školy zabere 
cca 25 minut hromadnou dopravou. Povlečení je v ceně a zahrnut je i úklid jednou 
týdně. K dispozici je i prádelna. Navíc, celá budova je pokryta WiFi signálem pro při-
pojení k internetu. Studenti mají vstup zdarma do krytého bazénu a posilovny, které 
se nacházejí v budově. 

Rezidence 1760 Summer residence (k dispozici od 27. 6. do 22. 8.)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Naše partnerská škola nabízí bohatý doprovodný program v podobě výletů a exkur-
zí, aby studenti měli možnost poznat také historii města a jeho památky. Toto čilé 
multikulturní město přitahuje především milovníky oslav, koncertů a výstav. Po dni 
stráveném ve škole si můžete odpočinout v mnoha parcích, ale rozhodně nesmíte 
vynechat světoznámý Central Park. Zastánci nočního života budou mít z čeho vybí-
rat, v NY je opravdu kam vyrazit. „The Big Apple“ slibuje jazykový pobyt plný skvělých 
zážitků a zábavy!
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Škola
Naše partnerská škola, s příjemným rodinným pro-
středím, se nachází pouze 5 minut chůze od slav-
ného Brooklynského mostu, v srdci Brooklynské 
čtvrti Heights. Nespornou výhodou je umístění 
školy na stanici metra Manhattan. Orientace jazyko-
vých učeben nadto poskytuje dech beroucí výhled 
na nejslavnější mrakodrap na světě. V jazykových tří-
dách je maximálně 10 studentů, což zajišťuje výbor-
né učební podmínky. Jazykové programy vedou zku-
šení lektoři, kteří dbají na jazykové potřeby každého 
studenta. Celé jazykové centrum je pokryto sítí WiFi 
a přístup na internet je rovněž zajištěn přes osobní 
počítače. Jistě oceníte studentskou místnost, kde se 
můžete setkat s ostatními studenty z celého světa. 
Jazyková škola organizuje jednou za týden filmový 
večer. V blízkosti školy máte na výběr mezi mnoha 
butiky, obchodními centry, restauracemi a kavárna-
mi pro Vaše nákupy či pro občerstvení v kterékoliv 
denní době.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Polointenzivní kurz  23 x 45 min  
 (20 zákl. kurz + 3 španělská civilizace)
Business kurz  23 x 45 min
Kombinovaný kurz  23 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 3 individuální výuka)
Individuální kurz (10)  10 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: S
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 29 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10

Ubytování
Hostitelská rodina
Naše jazyková škola vybírá hostitelské rodiny s velkou pečlivostí. Všechny se nachází 
v Brooklynu, méně než 30 minut veřejnou hromadnou dopravou od jazykové ško-
ly, některé dokonce i v pěší vzdálenosti od jazykové školy. Využijte Vašeho pobytu 
a zajistěte si ubytování v srdci americké rodiny. Jde o jedinečnou příležitost, jak se 
naplno ponořit do americké kultury a procvičovat angličtinu v různých situacích ka-
ždodenního života. Ubytování je zajištěno v samostatném jednolůžkovém pokoji se 
snídaní či s polopenzí.

Rezidence St Georges (od 18 let, k dispozici od 1. června 2014)
Tato rezidence pro zahraniční studenty se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí Brook-
lynu, zvané Heights, a leží pouhých 8 minut chůze od jazykové školy. Jde o ubyto-
vání s výbornou polohou, na stanici metra Manhattan, s mnoha bary, restauracemi 
a obchody v okolí. Ubytovaní můžete být v jednolůžkových či dvoulůžkových poko-
jích (určeno pro studenty, kteří cestují společně), s vlastní koupelnou, lednicí, mik-
rovlnou troubou, WiFi a kabelovou televizí. Lůžkoviny ani ručníky nejsou k dispozici. 
Jistě se necháte okouzlit několika výhodami, které rezidence skýtá: prostornou halou 
v přízemí budovy s automaty na pití a občerstvení, která vybízí k setkání s ostatními 
studenty, domácím kinem, společenskou místností s biliárem, televizí s plochou ob-
razovkou a videohrami zdarma! Nedaleko rezidence se nachází také fitness centrum 
se zvýhodněnými tarify pro vstup do posilovny a krytého bazénu. Rezidence je zcela 
klimatizovaná a hlídaná 24h denně. Na místě je k dispozici placená prádelna.

Sdílené byty/ hotely
Brooklyn nabízí mnoho možností tohoto typu ubytování. Kontaktujte nás pro více 
informací.

Volný čas
Brooklyn nestojí s Manhattanem v opozici, nýbrž je jeho doplňkem, pokud jde o trá-
vení volného času a zprostředkování méně strojené a cool zábavy. Začněte například 
v Prospect Park, kde se na 240 hektarech nádherné zeleně, v samém srdci města 
a mezi historickými budovami, nachází ZOO, baseballová a basketbalová hřiště, te-
nisové kurty, běžecké a cyklistické tratě a další. Tato zelená oáza je velmi oblíbená 
u místních obyvatel a vyhledávaná turisty. K parku se dostanete pěšky od jazykové 
školy. Prostřednictvím školy odhalíte také jiná zajímavá místa v okolí. Navštivte bleší 
trh v Brooklynu a seznamte se se zajímavými lidmi, výborně nakupte a poté odhalte 
četné restaurace všech kuchyní světa. Brooklyn má rovněž bohatý noční život. Díky 
svým alternativním klubům a podnikům s přátelskou atmosférou zůstanete s radostí 
na druhé straně mostu. Pokud se ovšem rozhodnete vyrazit na Manhattan, přejděte 
přes slavný Brooklynský most a obdivujte západ slunce na pozadí newyorských mra-
kodrapů. Manhattan také nabízí záplavu různých muzeí, od slavných muzeí MOMA 
či Guggenheim až po jiné klasiky. Rozhodně nezapomeňte na vyjížďku trajektem 
směrem na Staten Island a při té příležitosti navštivte Sochu Svobody. Jaká paleta 
možností pro intenzivní jazykový pobyt ve Spojených Státech a jaká šance se vrátit 
každý večer do Brooklynu!

Brooklyn School of Languages
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Ubytování
Hostitelská rodina
Bydlení v hostitelské rodině nabízí nepočitatelné výhody na úrovni jazykové, kulturní 
i finanční. Všechny rodiny bydlí v krásných rezidenčních čtvrtích města a nachází 
se 45 - 60 minut od školy. Rodiny si škola pečlivě vybírá a může tak zaručit srdečné 
přijetí do domáckého prostředí i optimální podmínky pro studium. Všechny rodiny
bydlí poblíž zastávky autobusu, který vás zaveze přímo ke škole.

Rezidence Baltic Inn (od 18 let)
Naše partnerská škola nabízí ubytování v rezidenci, která se nachází v živé čtvrti Ga-
slamp, v příjemném prostředí města a v těsné blízkosti četných restaurací, butiků, 
kaváren, diskoték a muzeí. Rezidence se nachází pouhých 12 minut chůze od školy. 
Každý pokoj je vybaven postelí, psacím stolem, šatní skříní, umyvadlem, malou led-
nicí, mikrovlnou troubu a televizí. Toaleta je na pokoji, oddělená závěsem, sprcha je 
společná na patře. Přístup na internet je zajištěn zdarma pomocí sítě WiFi. Lůžkoviny 
a ručníky jsou k dispozici na místě a jsou měněny každé dva týdny. V rezidenci je 
k dispozici placená prádelna a automaty na nápoje a malé občerstvení. Rezidence 
je hlídaná 24 denně.

Rezidence „J Street Inn“ (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Rezidence Vantage Pointe
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
V San Diegu není rozhodně nedostatek aktivit s mílemi jihokalifornských pláží, oblí-
benou mission Bay, či snadným přístupem do Mexika pro dbrodruhy. Škola organi-
zuje tematické konverzační večery, turnaje ve stolním tenise, ale také výlety do San 
Diego Zoo, SeaWorld, či pozorování velryb. Studenti jsou podporováni v účasti 
na všemožných večerních aktivitách, kde se mohou potkávat s přáteli z celého svě-
ta. Ale žádný výlet do této části USA není kompletní bez víkendového výletu do Las 
Vegas, Grand Canyonu (jednoho ze sedmi divů světa), či Los Angeles pro ty, kteří se 
chtějí podívat do Hollywoodu, Bevery Hills a hledat svou oblíbenou celebritu.

Škola
Naše partnerská škola je situovaná v rušné čtvrti, kde 
se nachází mnoho obchodů, kaváren a restaurací. 
Leží také v blízkosti hlavních stanic městské hromad-
né dopravy a úchvatného obchodního centra. Všech 
13 jazykových učeben je vybaveno interaktivními 
tabulemi a moderním nábytkem a 12 z nich nabízí 
překrásný výhled na město a na přístavní čtvrť. K dis-
pozici Vám bude prostorný multimediální sál s něko-
lika počítači připojenými na internet. Celé jazykové 
centrum je poté pokryto sítí WiFi. K odpočinku a po-
povídání si s ostatními studenty u kafe můžete využít 
malého studentského salónu, kde se také nachází 
společenské hry a automaty na občerstvení a nápo-
je. Naše jazyková škola Vám nabízí ideální prostředí, 
abyste si užili na maximum Váš jazykový pobyt a na-
vázali přátelství s ostatními studenty z celého světa.

Kurzy
Základní kurz  16 x 50 min
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 8 volitelné předměty)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  28 x 50 min 
 (20 FCE + 8 zákl. kurz)
TOEFL-kurz  28 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 8 TOEFL)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 21 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

San Diego, pobřežní město na jihozápadě Kalifornie, leží 
nedaleko mexické hranice. Příjemné klima, ráj nakupování 
a surfování z něj činí jedno z předních přímořských 
kalifornských měst.

Embassy English
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Ubytování
Hostitelská rodina
Kalifornie je stát mimořádně pestrý a nelze tedy hovořit o typicky kalifornské rodi-
ně. Přesto vás všude přivítají velmi pohostinně a poskytnou vám dostatečný náhled 
do „the American way of life“. Ubytování je v jednolůžkových pokojích s polopenzí 
nebo jen se snídaní.

Rezidence Vantaggio Garland (od 18 let)
V jedné z typických ulic v centru San Franciska se nachází nedávno zrenovovaná 
rezidence, která nabízí pohodlí jednoduchého, ale funkčního bydlení. Ubytování je 
zajištěno v jednolůžkových pokojích vybavených psacím stolem se židlí, televizí, ma-
lou lednicí, mikrovlnou troubou, kávovarem a žehličkou se žehlicím prknem. Každý 
pokoj má vlastní koupelnu, vybavenou, mimo jiné, fénem na vlasy. Ve všech pokojích 
je zdarma přístup na internet pomocí sítě WiFi. Lůžkoviny a ručníky jsou v ceně, úklid 
pokojů probíhá každý týden. V ceně ubytování je dále zahrnuta snídaně kontinentál-
ního typu. Ve studentských místnostech či ve společné kuchyni se můžete setkávat 
s ostatními studenty pocházejícími ze všech koutů světa a živě s nimi konverzovat. 
Jazyková škola se nachází deset minut chůze od rezidence.

Rezidence Spaulding (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Naše partnerská škola vám umožní poznat nejen San Francisco ale i jeho okolí: Los 
Angeles, Las Vegas, Yosemitský národní park, údolí Napa s vinohrady nebo hory 
Santa Cruz či jezero Tahoe, známé lyžařskými středisky. San Francisco je vynikajícím 
výchozím bodem pro cesty po Kalifornii a na romantické pobřeží Tichého oceánu.

St Giles International

Škola
Naše partnerská škola je ideálně položena na market 
Streetv centru San Francisca, jen pár kroků od Uni-
on Square. Nedávno prošla renovací a skýtá ideální 
podmínky pro studium. Ve dvou budovách se zde 
nachází 34 moderních, prostorných a světlých uče-
ben, jazyková laboratoř s velkou zásobou DVD a dvě 
počítačové místnosti s rychlým a bezplatným inter-
netem. Studentská kavárna a příjemná společenská 
místnost nabízejí prostor pro uvolněnou diskuzi 
s přáteli, které si mezi studenty jistě rychle najdete. 
V blízkosti školy se nacházejí zahrady Yerba Buena, 
skutečná oáza klidu uprostřed města. Můžete zde 
odpočívat po návštěvě muzea moderního umění 
nebo po vyučování. Při jízdě slavnými „Cable Cars“ 
zase poznáte legendární kopečky San Francisca.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Intenzivní kurz  28 x 50 min
Intenzivní kurz pro začátečníky  28 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 20 lekcí (FCE, CAE, CPE)  20 x 50 min
Cambridge přípr. kurz 28 lekcí (FCE, CAE, CPE)  28 x 50 min
TOEFL-kurz  20 x 50 min
TOEIC kurz 20  20 x 50 min
TOEIC kurz 28  28 x 50 min 
 (20 TOEIC + 8 zákl. kurz))

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

USA 

San Francisco



Whistler

Vancouver

Toronto

KANADA

www.bavardlanguages.cz



www.bavardlanguages.cz   49 

Ubytování
Hostitelská rodina
Kanadské rodiny jsou vyhlášené svým upřímným pohostinstvím a svou snahou, aby 
se návštěvník cítil jako doma. Rodiny bydlí v rezidenčních čtvrtích města, což na jed-
nu stranu znamená dobrý životní standard, ale zároveň si vynucuje přesuny hro-
madnou dopravou mezi školou a místem ubytování. Studenti bydlí v samostatných 
pokojích s polo nebo plnou penzí. Je to ideální řešení, jak se seznámit s kanadskou 
kulturou a používat angličtinu ve všech situacích každodenního života. Je to také 
příležitost, jak si v Kanadě získat přátele na celý život. Ti, kteří si chtějí sami vařit, si 
můžou rezervovat ubytování v rodině bez stravy. V tomto případ mohou používat 
kuchyni k přípravě svého jídla.

Rezidence Primrose (od 18 let, minimální doba ubytování 4 týdny)
Rezidence Primrose, situovaná pouze několik kroků od obchodní čtvrti a živých ulic 
kulturního centra Toronta, leží na dosah městského a kulturního vyžití, obchodů a li-
nek městské hromadné dopravy. Do školy se dostanete pěšky za 20 minut. Reziden-
ce se skládá z pohodlných dvoupokojových apartmánů, koupelny a kuchyňského 
koutu. Připojení na internet je za poplatek pomocí kabelu. V apartmánu je k dispo-
zici televize. Lůžkoviny jsou na počátku poskytnuty rezidencí, jejich následné praní 
zajišťuje student sám. Společné prostory jsou pravidelně uklízeny, úklid pokojů je 
na studentech. Bezplatně můžete využít místní krytý bazén a fitness centrum.

Rezidence, apartmány, hotely
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Toronto nabízí nekonečné možnosti, jak trávit volný čas, a ILSC toho využívá pro 
vytvoření bohatého a pestrého programu po vyučování. Každý týden jsou nabízeny 
četné sportovní, odpočinkové a kulturní aktivity, včetně návštěv velkých turistických 
atrakcí jako CN Tower, plavba v Toronto Island, muzea, galerie, procházky čtvrtěmi, 
návštěvy hokejových, basktebalových či baseballových zápasů, zahrad, bowlingu, 
hudebních akcí či filmových večerů. Na jedno- či vícedenní exkurze je možné vyrazit 
o víkendech. Studenti se mohou zúčastnit celodenních výletů k Niagarským vodo-
pádům, či vídenní výlety do Quebecu za poznáním francouzskokanadské kultury, či 
co New Yorku v USA.

Škola
Naše partnerská škola se nachází v centru Toronta 
a rozkládá se ve dvou areálech navržených a vybave-
ných tak, aby vyhovovaly nárokům na prvotřídní pro-
středí pro výuku studentů. Ke 43 učebnám angličtiny 
jsou k dispozici dvě počítačové jazykové laboratoře 
a přístup na WiFi síť v celé budově. Škola rovněž 
nabízí místa pro odpočinek a navazování kontaktů 
s dalšími mezinárodními účastníky kurzů v tomto 
multi kulturním prostředí. ILSC se nachází v blízkosti 
největších atrakcí v Torontu, včetně živých barů a re-
staurací z zábavní čtvrti, módní čtvrti a čínské čtvrti.

Kurzy
Základní kurz  24 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  30 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Dva nebo tři moduly na výběr z šedesáti tematických pro-
gramů jako: profesní angličtina (reklama a design, krizový 
management) / komunikace (konverzace, mluvení na ve-
řejnosti, porozumění) / humanitní vědy (angličtina a diva-
dlo, výživa a zdraví).

Toronto, v jazyce Indiánů Tarantua, neboli místo, kde se 
spojuje diverzita, se nachází na břehu jezera Ontario. Jde 
o multikulturní metropoli s 5 milióny obyvateli, jejichž 
převážnou část tvoří imigranti, a které žije v rytmu velmi 
početné studentské komunity.

ILSC Education Group

KANADA 
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Ubytování
Hostitelská rodina
Kanadské rodiny jsou vyhlášené svým upřímným pohostinstvím a svou snahou, 
aby se návštěvník ctil jako doma. Rodiny bydlí v rezidenčních čtvrtích města, což 
na jednu stranu znamená jistý životní standard, ale zároveň si vynucuje přesuny hro-
madnou dopravou mezi školou a místem ubytování. Studenti bydlí v samostatných 
pokojích s plnou penzí. Je to ideální řešení, jak se seznámit s kanadskou kulturou 
a používat angličtinu ve všech situacích každodenního života. Je to také příležitost, 
jak si v Kanadě získat přátele na celý život. Ti, kteří si chtějí sami vařit, si můžou re-
zervovat ubytování v rodině bez stravy. V tomto případ mohou používat kuchyni 
k přípravě svého jídla.

Rezidence YWCA (od 18 let a minimálně 5 týdnů ubytování)
Pouze 10 minut chůze od jazykové školy máte možnost být ubytovaní v rezidenci 
v jedné z neživějších čtvrtí Vancouveru. Tato rezidence, obklopená obchody, bary 
a restauracemi, nabízí ubytování v samostatných pokojích s vlastní koupelnou a led-
nicí. Pro přípravu jídla můžete využít místní společnou kuchyni (nádobí, hrnce a talíře 
nejsou k dispozici) a poté se sejít s ostatními studenty z celého světa v televizním 
salónu a sledovat pořady v angličtině. Studentům je k dispozici placená prádelna, 
lůžkoviny a koupelnové ručníky. Tyto se mění jednou týdně v rámci pravidelného 
týdenního úklidu pokojů. Připojení na internet je zajištěno zdarma pomocí sítě Wifi. 
V hale se nachází automaty s pitím a občerstvením. Ceny a informace na vyžádání

Volný čas
Vancouver je bezpochyby jedno z nejpozoruhodnějších měst na světě. Rezolutně 
moderní, s mezinárodním rozměrem, zaklíněné mezi Tichým oceánem a řetězem 
hor, obklopené lesy a parky. Mimo výuku pořádá ILSC bohatý program, který umož-
ňuje studentům využít naplno město a jeho okolí. Pokud máte rádi outdooro-
vé sporty, můžete se zúčastnit projížďky na kole ve Stanley Parku, jízdy na kajaku 
na moři, skimboarding, turnajů v plážovém volejbale, či výletů na Grouse Mountain 
nebo visutý most Capilano. Každý víkend jsou pro studenty připraveny jedno denní 
i několikadenní výlety do různých destinací: majestatní Rocky Mountains, Vancouver 
Island, lyžařské středisko Whistler, či Seattle a Portland v USA. Vstřebejte dechberoucí
panorama této nádherné země a vraťte se domů s neobyčejnými vzpomínkami.

Vancouver, ležící mezi Tichým oceánem a horami a známý jako
Perla Pacifiku, je třetí největší město Kanady. Jeho úchvatná 
příroda, kosmopolitní duch a výjimečná životní úroveň z něj 
činí jednu z nejkrásnějších destinací světa. Srdečné přijetí je 
zaručeno!

ILSC Education Group

Škola
International Language Schools of Canada. Naše 
partnerská škola se skládá z pěti budov, vzdálených 
od sebe 2 až 3 minuty. Každý kampus má svůj vlast-
ní styl, ale všem je společná upřímná a společenská 
atmosféra, tolik charakteristická pro školy ILSC. Spo-
lečně disponuje škola 80 učebnami, 12 počítačovými
učebnami a WiFi sítí. Šest společenských místnos-
tí nabízí místo k uvolnění, setkávání a popovídání 
s jinými mezinárodními účastníky nad kávou či sva-
činou. Umístění v centru města umožňuje snadný 
přístup k veřejné dopravě a ke všem atraktivním mís-
tům které „Downtown“ nabízí.

Kurzy
Základní kurz  24 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  30 x 50 min
Kurz «English on the Road»*  30 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

KANADA 
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Ubytování
Hostitelská rodina
U hostitelské rodiny zažijete pravou kanadskou pohostinnost. Budete bydlet v bez-
pečném a přátelském prostředí necelou hodinu veřejnou dopravou od školy. Budete 
mít k dispozici vlastní pokoj s možnostní vlastní koupelny a každé ráno a večer bu-
dete snídat a večeřet s rodilými mluvčími. Všechny rodiny jsou pečlivě vybrány, vy 
můžete procivčovat angličitnu celý den!

Rezidence YWCA (od 18 let)
Pokud chcete být úplně nezávislí, můžete využít jednolůžkový pokoj v rezidenci 
YMCA, která se nachází v centru Vancouveru as 10 minut chůze od školy. Reziden-
ce nabízí pohodlí a vymoženosti jako klimatizace a malá lednička v každém pokoji, 
dále prostorné kuchyně (příbory a další nádobí nejsou součástí výbavy, ale můžete 
si je půjčit na recepci). Na seznámení můžete využívat společné prostory s televizí 
a velkou recepční halu. Na internet se přes Wi-Fi můžete připojit kdekoliv a kdykoliv 
můžete využít prádelnu. Můžete si také vybrat mezi sdílenou koupelnou na celém 
patře či koupelnou, která je součástí buňky. Každý týden dostanete čisté povlečení 
a ručníky. Pokud se rozhodnete vydat se do města není nic snažšího. Rezidence se 
nachází v blízkosti veřelné dopravy a dvou divadel, Rogers Arena a známých ob-
chodů na Robinson Street. Jestli si chcete dát pořádně do těla můžete si zacvičit 
ve fitness centru, které je součástí rezidence (pro ubytovné je v hlavní sezóně vstup 
zdarma). Rezervace 1, 2 nebo 3 týdnů je možná a cena je na vyžádání.

Rezidence Buchan (od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Pláže, hory a parky ve Vancouveru nabízí ideální prostředí pro milovníky sportu. V zimě 
se můžete vydat do olympijského parku ve Whistleru. V létě naopak můžete objevovat 
nádhery Stanley Parku na kole nebo jít na pěší túru do hor. Celý rok pak můžete navště-
vovat muzea ve městech podél Chinatown, jet trajektem do hlavního města provincie 
British Colombia, Victoria nebo objevovata ostrov Granville s jeho proslulými trhy. Bě-
hem dubna a října můžete okusit další velkou atrakci, sledování veleryb! Navíc můžete 
společně s ostatními mezinárodními studenty plánovat výlety po městě a do okolních 
regionů a pořádně využít proslulou kanadskou pohostinnost!

Škola
Naše partnerská škola se nachází v centru Vancou-
veru, nedaleko městské knihovny a je dostupná 
městskou dopravou. Tato partnerská škola nabízí pří-
jemné prostředí pro výuku angličtiny. Učebny jsou 
prostorné, což z nich dělá ideální prostředí pro výuku
od těch nejkvalifikovanějších lektorů. V pauzách 
mezi hodinami mohou studenti využít studentskou 
klubovnu s možností koupit si kávu či něco k snědku. 
V klubovně se také nachází televize, kde se můžete 
dívat na anglicky mluvící programy. Individuální stu-
dovny vám zase umožní v klidu procvičovat všechny 
probrané lekce. Navíc budete mít přístup na internet 
díky Wi-Fi pokrytí a spousty počítačů k dispozici. Za-
městnanci školy jsou vám vždy k dispozici na recepci, 
pokud budete potřebovat cokoliv vyřešit.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
English for Work  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 „English for Work“)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min
Kurz IELTS  20 x 45 min
TOEFL-kurz  20 x 45 min
TOEIC kurz  20 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník  - pokročilá úroveň
Třída: 18
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Středisko se nachází na úpatí dvou hor –Whistleru 
a Blackcombu, jež dosahují nadmořské výšky 2000 metrů. 
Jedná se o obrovskou lyžařskou stanici, jedno z nejznámějších 
středisek na světě, opravdový ráj prachového sněhu.

Ubytování
Hostitelská rodina
Pobyt v hostitelské rodině ve Whistler představuje ten nejlepší způsob, jak se naučit 
anglicky a zároveň proniknout do kanadské kultury. Škola pečlivě vybírá všechny 
hostitelské rodiny, které bydlí obvykle několik minut od školy (nejvzdálenější se na-
cházejí 30 minut autobusem). Budete ubytováni v jednolůžkových pokojích s plnou
penzí.

Rezidence (od 19 let)
Naše partnerská škola nabízí rovněž ubytování v rezidenci ve Whistleru. Každý z ty-
pických kanadských domů má veškerý komfort pro potřebný odpočinek po výuce: 
vybavená kuchyně, jídelna, TV, připojení pomocí WiFi. Budete ubytováni v dvoulůž-
kových pokojích a jídlo není zahrnuto v ceně. Rezidence se nacházejí obvykle 15 mi-
nut pěšky nebo autobusem od školy.

Volný čas
Ve Whistleru máte velký výběr mimoškolních aktivit. Skvělý sníh na svazích, na kte-
rých můžete vytvářet ty nejfantastičtější křivky nebo se prohánět na saních. Průzrač-
ná voda horských jezer láká na kajak, můžete si zaplavat nebo zkusit chytit pstruha 
duhového. Můžete praktikovat vše, od extrémních sportů (jako je bungee jumping 
nebo lezení po ledu) až po poklidné procházky. Ve Whistleru je všechno možné. Stačí 
mít rád pobyt na čerstvém vzduchu. Večer se středisko mění na zábavní centrum. 
Buďte připraveni !

International House

Škola
V centru malého města Whistler, pouhou minutu 
od lyžařských vleků se nachází naše partnerská škola. 
Nabízí 5 pohodlných a světlých učeben a kuchyňku, 
ve které si můžete uvařit něco malého k jídlu, nebo si 
jídlo ohřát v mikrovlnné troubě. K dispozici je tu i po-
čítačový koutek, kde budete moci využít svůj laptop 
nebo počítače poskytnuté školou. Celá budova ško-
ly je pokrytá WiFi signálem, připojení je bezplatné. 
Studenti mohou využít i prostor pro uschování lyží, 
snowboardů nebo kol i dílnu pro případné opravy 
svého vybavení.

Kurzy
Základní kurz zima: 24.11.14-17.4.15  15 x 50 min
Základní kurz zima: 23.11.15-16.4.16  15 x 50 min
Základní kurz (léto) 20.4.15 - 20.11.15  15 x 50 min
Intenzivní kurz léto: 20.4.15 - 20.11.15  25 x 50 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: S
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 24 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 10

KANADA 
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Ubytování
Hostitelská rodina
Starostlivě vybrané hostitelské rodiny bydlí asi 15-30 minut od školy. Nabízejí jed-
nolůžkové pokoje s polopenzí a garantují mezinárodním studentům nejrůznější vý-
hody. Zde se můžete zůčastnit všedního života své hostitelské rodiny a procvičovat 
angličtinu v přátelské atmosféře.

Rezidence Shafston Mansion
Jen pár kroků od školy byla v roce 2000 zřízena velmi pěkná budova, která může 
v optimálních podmínkách přijmout studující z celého světa. Studentská rezidence 
nabízí 170 tří-, dvou- nebo jednolůžkové pokojů s kuchyňským koutem, koupelnou 
se sprchou a televizi. Bydlí zde společně australští a mezinárodní studenti, což vytvá-
ří fantastickou multikulturní společnost. Obyvatelé rezidence mají také k dispozici 
velkou posilovnu. To vše ve skvělé cenové nabídce. Do městského centra dojede-
te za několik minut veřejnou dopravou (autobusová zastávka před vchodem školy 
a přívoz vzdálen 2 minuty chůzí).

Volný čas
Škola nabízí bohatý sportovní program přímo ve sportovních zařízeních kampusu 
(tenis, basketbal, plavání, volejbal,…). Mimo to jsou plánovány sociální a kulturní 
aktivity, právě tak jako pravidelné výlety. Brisbane leží poblíž mnoha atraktivních re-
gionů jako Gold Coast, ráje surfařů Surfers Paradise a Byron Bay nebo Fraser Island, 
abychom zmínili alespoň některé. Můžete se tam snadno dostat na víkend - škola 
vám ráda pomůže s plánováním.

Škola
Naše partnerská škola v Brisbane nabízí na Austrálii 
jedinečné studijní prostředí. Škola má svou vlastní 
terasovitou zahradu na břehu Brisbane River, odkud 
je vidět Shafston House, mistrovské dílo architektury 
19. století, které bylo zrenovováno zakladatelem této 
školy. Kampus, obklopený také novějšími budovami, 
je tak jednou z nejatraktivněji umístěných škol v Aus-
trálii. Účastníci kurzů mají k dispozici 32 komfortních 
a velmi dobře vybavených učeben, studijní centrum, 
jazykovou laboratoř, videocentrum, dvě místnosti 
vybavené množstvím počítačů připojených na in-
ternet, místnost s výhledem na řeku, kde mohou 
studující strávit volný čas, velkou knihovnu, vynikající 
restauraci/kavárnu, parkovací místa zdarma, sportov-
ní zařízení nezapomínejme na množství malých sym-
patických zákoutí okolo kampusu a podél řeky. Navíc 
nabízí Shafston International College profesionální 
zaměstnaneckou poradnu a zprostředkovací službu 
pro vlastníky studentského víza.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE, BEC Vantage)   
 25 x 60 min
Kurz IELTS  25 x 60 min
TOEIC kurz  25 x 60 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Brisbane je s 1,7 milionem obyvatel třetím největším městem
Austrálie. Od 80. let se velmi rychle rozvíjelo. Dnes je to 
pulzující, kosmopolitní město.

Shafston International College

AUSTRÁLIE 
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytování v hostitelské rodině představuje nejlepší možnost, jak v srdečné atmosfé-
ře a přátelském prostředí rodiny využívat každý den nabyté jazykové znalosti a získat 
potřebnou sebedůvěru! Velmi rychle tak poznáte i životní styl a zvyklosti austral-
ských rodin, protože s nimi budete sdílet jejich každodenní život. Ubytováni budete 
v jednolůžkovém pokoji, přes týden pro vás bude zajištěna polopenze a o víkendu 
plná penze. Koupelnu a společenské prostory domu budete sdílet společně s ostat-
ními členy rodiny. Budete bydlet přibližně ve vzdálenosti 30 minut od školy autobu-
sem nebo vlakem. Před odjezdem dostanete fotografie a popis budoucí hostitelské 
rodiny.

Sdílené bydlení
Byty, v nichž naše partnerská škola BROWNS English Language School nabízí mož-
nost spolubydlení, jsou obklopeny nespočetnými obchody, supermarkety a bary, 
které dotvářejí luxusní podmínky vašeho jazykového pobytu v Brisbane. Byty se 
nacházejí jen pár kroků od výukového centra a jsou dobře dostupné veřejnou do-
pravou. Budete bydlet v jednom ze dvou dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojů 
a společně s ostatními spolubydlícími budete sdílet dvě koupelny. Po vyučování si 
můžete odpočinout v komfortně zařízeném obývacím pokoji a sledovat DVD nebo 
televizi. Vaření vám v moderně zařízené a plně vybavené kuchyni půjde doslova 
samo. Studenti ubytovaní v tomto objektu mohou využívat také saunu, wellness, 
sportovní halu a krytý bazén, které jsou k dispozici přímo v budově. Večer si můžete 
spolu s přáteli užívat barbecue anebo se kochat výhledem z balkonu. Internet je 
na všech pokojích k dispozici gratis.

Volný čas
V Brisbane můžete využívat svůj volný čas skoro neomezeně především při řadě 
sportovních aktivit. Naše partnerská škola nabízí účastníkům tohoto jazykového po-
bytu opravdu široký výběr: fotbal, tenis, rugby, basketbal a surfování, ale i večírky 
s grilováním, konverzační kroužky, projížďky na lodi a výlety do tropického pralesa, 
do Byron Bay nebo na Fraser Island. Studentské oslavy, hudební a vinařské festivaly 
a večery v restauracích anebo zážitky z přírodních parků pro vás jistě budou předsta-
vovat nezapomenutelné zkušenosti a váš adresář se hned zaplní kontakty známých 
a kamarádů z celého světa. Příjemné podnebí v Brisbane je jako stvořené pro napí-
navé chvíle v krásné přírodě. Jen se vžijte do role Australanů a užívejte si jejich životní 
styl – pohodový a sportovní!

BROWNS

Škola
Jazyková škola BROWNS English Language School ote-
vřela v Brisbane nové jazykové centrum, kde pořádá 
jazykové kurzy na velmi vysoké úrovni v nové, moderní 
budově s prvotřídním standardem přímo v srdci města. 
Zažijete tu opravdu dynamický přístup a příval energie, 
která doslova vyzařuje z ultramoderního rudého nábyt-
ku. Řady vysokých oken skýtají skvělý pohled na úžasné 
muzeum v Brisbane. Všechno je tu jasné a zářivé! V bu-
dově panuje skvělá atmosféra a neskrývané nadšení pro 
angličtinu, které vás jistě rychle vtáhne do kruhu dalších 
studentů z celého světa. Tým lektorů vám bude oporou 
a pozorně bude sledovat vaše úspěchy. Oceníte také 
rodinné prostředí školy, která se nachází v celém příze-
mí budovy z mramoru a je dobře dostupná veřejnými 
dopravními prostředky. V každé z celkem 14 učeben 
se nachází plochá obrazovka, na které se můžete dívat 
na televizi nebo sledovat DVD. V celé budově je k dis-
pozici bezplatný přístup na internet a také 50 počítačů, 
které mohou zapsaní studenti využívat dle potřeby. Ka-
ždodenní komfort zajišťuje také supermoderní kuchyně 
s chladicími boxy a mikrovlnnými troubami. Přestávku 
můžete strávit na velkém balkóně nebo si tu na slunci vy-
chutnat svačinu. Jazyková škola Browns vám ráda pomů-
že i se sháněním brigády na prázdniny. V nejvyšším patře 
budovy se nachází soukromé sportovní centrum s hřišti 
na squash, které je pochopitelně vybaveno i nutným zá-
zemím se sprchami, takže nic nebrání v tom, abyste po ja-
zykovém kurzu podávali také skvělé sportovní výkony.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min (10 zákl. kurz + 5 samostudium)
Intenzivní kurz  25 x 60 min (20 général + 5 „self study‘‘)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min
Kurz IELTS  25 x 60 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 18
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Ubytování
Hostitelská rodina
Díky ubytování v místní rodině poznáte nejen australskou kulturu, ale budete mít 
i možnost procvičovat angličtinu každý den. Výběr rodin probíhá velmi pečlivě, stu-
denti bydlí nedaleko školy, cesta nezabere víc než 15 minut pěšky nebo na kole. 
K dispozici má každý jednolůžkový pokoj s polopenzí přes týden a plnou penzí o ví-
kendu, s rodinou studenti sdílí společenské prostory domu. Jde o ideální způsob jak 
poznat australský životní styl a tradice tohoto kontinentu.

Studentská rezidence Byron Bay
Tato moderní a pohodlná rezidence se nachází ve stejné budově jako naše part-
nerská škola. Mezinárodním studentům je k dispozici 10 samostatných pokojů, 
11 dvoulůžkových pokojů, několik koupelen (jedna pro 4 studenty), televizní míst-
nost a kuchyně. V celé budově je připojení na internet pomocí WiFi. Rezidence po-
skytuje ručníky a lůžkoviny, jejichž výměna je zajištěna jednou týdně. Studentům je 
k dispozici placená prádelna. Společné prostory se uklízejí jednou týdně.

Student House – sdílené byty
Dopřejte si toto pohodlné ubytování a užijte si jazykový pobyt v obklopení ostatních 
studentů pocházejících ze všech koutů světa! Sdílené byty se nachází maximálně 
20 minut chůze od jazykové školy a skládají se z jednolůžkových nebo dvoulužkový 
pokojů, společné kuchyně, velkého salónu s vchodem do zahrady a moderní prá-
delny. Ve sdílených bytech je zajištěno zdarma připojení na internet prostřednictvím 
sítě WiFi. Do jazykové školy se můžete dostat pěší chůzí nebo autobusem. Jde o krás-
nou zkušenost spolubydlení, a to v nejlepších podmínkách!

Volný čas
Během jazykového pobytu v Byron Bay se určitě nebudete nudit! Toto malé městeč-
ko na březích Pacifiku se může pochlubit řadou pamětihodností, kulturních i spor-
tovních akcí ve volné přírodě i pod vodou, ale najdeme tu i pěkné malé butiky, re-
staurace, kavárny a bary. Naše partnerská škola Lexis English nabízí rozsáhlý program 
pro společně trávený volný čas, navštívit tak můžete například trhy uměleckého ře-
mesla, vyrazit společně na pozorování velryb, vyzkoušet potápění nebo kajak, pod-
niknout výlety na kole nebo vyrazit na exkurzi do Brisbane nebo na Gold Coast… 
najde se zkrátka pro každého něco!

Škola
Jazyková škola Lexis English je ideálně situovaná 
na Ruskin Street, jen pár minut od centra města 
a nádherných australských pláží. Ke studiu anglič-
tiny jsou tu opravdu ideální podmínky – škola sídlí 
ve zcela zrekonstruované budově a je vybavena mo-
derním zařízením. Výuka probíhá ve velkých světlých 
učebnách, nechybí tu jazyková laboratoř s multime-
diatékou ani počítače s připojením na internet pro-
střednictvím WiFi. O přestávkách nebo po vyučování 
mohou studenti trávit čas ve společenské místnosti 
s televizí, DVD přehrávačem a hrací konzolí, anebo 
si mohou odpočinout s ostatními a zahrát si třeba 
kulečník nebo ping-pong. Mimo to je zde k dispozici 
zařízená kuchyňka s mikrovlnnou troubou a zdarma 
čaj i káva. Je připraveno také venkovní posezení, kde 
se dá i grilovat. Kromě toho má škola venkovní hřiště, 
kde se často hrává fotbal, volejbal nebo basket.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min
 (20 zákl. kurz + 5 „self study‘‘)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min
 (20 FCE + 5 „self study‘‘)
Kurz IELTS  25 x 60 min
 (20 IELTS + 5 „self study‘‘)
Angličtina + Surf  15 x 60 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Na mořském pobřeží, jen dvě hodiny jízdy od Brisbane, leží 
městečko Byron Bay. V Austrálii a za jejími hranicemi je známé 
pro své ideální podmínky pro surfování a nezaměnitelnou 
atmosféru.

Lexis English

AUSTRÁLIE 
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Cairns je zcela jistě jednou z nejvyhledávanějších destinací 
v Austrálii. Na přitažlivosti tomuto městu dodává tropické 
klima a sváteční atmosféra města.

Cairns College of English

Ubytování
Hostitelská rodina
Cairns College of English má k dispozici velmi dobrou síť hostitelských rodin, z nichž 
většina bydlí ve vzdálenosti 15-30 minut od školy. Budete ubytováni v jednolůžko-
vém pokoji s polopenzí a budete si moci plně vyzkoušet australský způsob života 
v rámci domorodé rodiny. Kulturní a jazykový přínos tohoto druhu ubytování je ob-
rovský a zaručí vám opravdové zlepšení angličtiny.

Sdílený byt (min. 4 týdny)
Pohodlně zařízené byty, které nabízí naše partnerská škola, se všechny nacházejí ne-
daleko nákupního centra Central Cairns Shoping Centre a krásné laguny na pobřeží. 
V bytě budete moci být v kontaktu s ostatními studenty, australskými i zahraničními. 
Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji, čímž získáte velkou nezávislost v bez-
pečném a útulném prostředí, 10-20 minut chůze od školy. Plně vybavené byty mají 
3-6 pokojů vybavených psacím stolem a ventilátorem, 1-2 koupelny, 1-2 toalety, po-
hodlný obývací pokoj s TV a DVD přehrávačem a moderní kuchyň. V létě jistě využije-
te balkon či venkovní terasu k pořádání zahradního grilování. Nepřehlédněte: Škola 
každý večer v týdnu poskytuje stravování jen za 1 dolar (po předložení studentského 
průkazu)! K dispozici jsou lůžkoviny a placené pračky, musíte si ale přivézt vlastní 
ručníky. V bytech každý týden probíhá úklid a pro případné dotazy je zde údržbář. 
Na vyžádání je za poplatek k dispozici klimatizace a připojení na internet přes kabel 
nebo WiFi.

Volný čas
Cairns je nepochybně místo v Austrálii, které nabízí obrovské množství volnoča-
sových aktivit za bezkonkurenční ceny. Ve městě si dávají dostaveníčko milovníci 
dobrodružných sportů a silných zážitků, a to zejména díky přírodním krásám jako 
jsou Velký korálový útes nebo tropický prales. Mezi aktivitami, které nabízí naše part-
nerská škola, najdete podmořské potápění, safari v džungli, to vše doplněno spole-
čenským programem, který tvoří večírky a návštěvy. Záruka nezapomenutelného 
pobytu.

Škola
Naše partnerská škola se nachází v centru města, 
v bezprostřední blízkosti obchodů, bank a pošty. Pár 
kroků odsud najdete celou řadu barů a restaurací, 
které přispívají k tomu, že Cairns má pověst mladého 
a moderního města. Škola disponuje 10 prostornými 
a moderními třídami, které jsou klimatizované a dob-
ře vybavené. Nabízí tak vynikající podmínky pro vý-
uku angličtiny. Studenti mají ve studovně k dispozici 
rovněž audio zařízení, video a počítače připojené 
k internetu. Učitelé a zaměstnanci školy vám budou 
kdykoliv nápomocni v uvolněném prostředí, které 
klade důraz na kontakty, zejména v jazykové labo-
ratoři, kde si můžete zdokonalit své nabyté znalosti.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 (20 zákl. kurz + 5 „self-study“)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min 
 (20 FCE + 5 „self-study“)
Kurz IELTS  25 x 60 min 
 (20 IELTS + 5 „self-study“)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 16

AUSTRÁLIE 
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Ubytování
Hostitelská rodina
Díky ubytování v hostitelských rodinách můžete z pobytu na pobřeží Gold Coast vy-
těžit maximum. Rodiny jsou velmi pečlivě vybírány a bydlí přibližně 30 minut chůze 
od školy. Budete mít k dispozici vlastní pokoj a polopenzi (o víkendech plnou penzi). 
Tato forma ubytování vám umožní poznat australský životní styl a denně si procvičo-
vat angličtinu v přátelském rodinném prostředí.Sdílené bydlení

Sdílené bydlení „Southport Central“ (od 18 let)
Chcete-li bydlet společně s ostatními studenty, zvolte některý z luxusních bytů, které 
jazyková škola BROWNS nabízí. Byty mají skvělou polohu, od školy jsou vzdálené 
pouhé 2 minuty chůze. Jsou plně zařízené a skládají se ze dvou dvoulůžkových po-
kojů, dvou koupelen, kuchyně a obývacího pokoje. Vybavení kuchyně a povlečení je 
dodáno. Z balkonu je nádherný výhled na město a oceán. V domovním komplexu 
bývá k dispozici například i bazén nebo posilovna, můžete si vypůjčit potřeby na gri-
lování a podobně.

Volný čas
Naše partnerská škola připravuje pro studenty celou řadu aktivit. Každý všední den 
se koná alespoň jedna sportovní nebo kulturní akce. Většinou jde o fotbal, basketbal, 
tenis, beach volejbal aj. O víkendu můžete poznávat krásy místní přírody – přímořské 
letovisko Byron Bay, ostrovy Fraser Island a Stradbroke Island, přírodní parky, tropické 
lesy nebo pohoří ve vnitrozemí. K dalším nezapomenutelným zážitkům jistě budou 
patřit oslavy, party s grilováním a společenské večery, které jazyková škola BROWNS 
pro své studenty pravidelně organizuje.

Škola
Nový areál naší partnerské školy se nachází 15 mi-
nut chůze od krásných bílých pískových pláží a 10 
minut autobusem od Surfer‘s Paradise, oblíbeným 
surfařským místem. V blízkosti areálu školy se nachá-
zí množství malých obchůdků, supermarketů, parků 
a zastávky hlavních autobusových linek. Světlé učeb-
ny, přívětivé společenské místnosti, počítačové cen-
trum k dispozici pro studenty, WiFi připojení v celé 
škole a dobře zásobená knihovna patří k přednos-
tem této školy. Dobře vybavená kuchyň vám umožní 
si připravit něco k jídlu, které si můžete sníst ve dvoře, 
který je ideálním místem k setkávání s ostatními stu-
denty ze všech koutů světa. Na nástěnce v recepci 
naleznete informace o cestování, ubytování i pracov-
ních příležitostech v Austrálii.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 (20 zákl. kurz + 5 samostudium)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min
Angličtina + Surf  23 x 60 min 
 (21 angličtina + 2 hodiny surfování)
Angličtina + potápění  27 x 60 min 
 (21 angličtina + 5 „self study‘‘ + 2 potápění)
Angličtina + tenis  23 x 60 min 
 (21 angličtina + 2 Tennis)
Angličtina + golf  23 x 60 min 
 (21 angličtina + 2 golf )

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 18

Město Gold Coast tvoří nekonečné bílé písečné pláže, které 
zaujímají více než čtyřicet kilometrů. Překrásná pláž leží asi 
hodinu jízdy autem od Brisbane. Pro evropské návštěvníky 
představuje Gold Coast zajímavou kombinaci Miami 
a Costa Brava.

BROWNS 

AUSTRÁLIE 
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Ubytování
Hostitelská rodina
Naše partnerská škola spolupracuje se sítí místních rodin, kteří ve svých domovech 
poskytují ubytování zahraničním studentům a nabízejí jim tak příjemné podmín-
ky ke studiu spojené s možností poznat blíže všední život na Gold Coast. Všechny 
rodiny bydlí od školy ve vzdálenosti do 30 minut v oblastech dobře dostupných 
hromadnou dopravou. K dispozici budete mít vlastní jednolůžkový pokoj a sami si 
můžete vybrat, zda si budete přát pouze ubytování bez stravy, nebo se snídaní, po-
lopenzí či plnou penzí. Nebudete litovat, pravidelný bezprostřední kontakt s anglič-
tinou je totiž při učení zárukou úspěchu!

Sdílené byty v rezidenci
Blue Water Bay Resort nabízí zařízené byty s jedním nebo dvěma pokoji ve stylu re-
zidence. Rezidence leží 10 minut od školy v blízkosti krásných pískových pláží. Je 
zařízená kompletně vybavenou kuchyní, koupelnou, klimatizací, pračkou a televizí. 
Lůžkoviny a ručníky jsou dodávany na místě. K Blue Water Bay patří bazén, lázně, 
osvětlený tenisový kurt, grill s místem na barbecue, sportovní hala, zastřešené par-
koviště a zahrady. V blízkosti naleznete bary, restaurace, diskotéky a obchody. K WiFi 
síti je možné se připojit pomocí modemu (je nutné mít vlastní).

Volný čas
Naše partnerská škola organizuje každý víkend pro účastníky jazykových pobytů 
v Austrálii zajímavé výlety a exkurze. Můžete si vybrat mezi návštěvou zoo, výpravou 
do deštného pralesa, tandemovými seskoky padákem, kempinkem anebo řadou 
dalších programů, které budou v aktuální nabídce. Pokud chcete poznat Gold Coast 
na vlastní pěst, nic vám nebrání! Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet všechny dru-
hy outdoorových aktivit, které proslavily tento kout světa: surfování, kterému se tu 
věnují s plným nasazením opravdoví mistři, ale také potápění, jet skiing, jízdu na ka-
jaku, výlet na člunu spojený s pozorováním velryb, výlety horkovzdušným balonem 
nebo rybaření na širém moři. Pobřeží Gold Coast jistě naplní vaše očekávání!

Shafston International College

Škola
V centru Southportu, jen pár minut od slavných plá-
ží, které jsou rájem všech surfařů, se konají jazykové 
kurzy angličtiny v opravdu příjemném prostředí. 
Učební metody naší jazykové školy jsou na velmi vy-
soké úrovni a také díky široké nabídce kurzů rychle 
docílíte znatelných úspěchů. Kampus školy má ide-
ální polohu, nachází se totiž nedaleko nejkrásnějších 
pláží na Gold Coast a v samém srdci studentské čtvrti 
Southport, blízko obchodů, restaurací a barů, v nichž 
panuje uvolněná, nenucená atmosféra. Celkem 
14 klimatizovaných učeben nabízí dostatek místa 
a světla. Připojení na internet přes WiFi je v celé bu-
dově školy bezplatné, kromě toho je zde k dispozici 
i vybavená místnost s počítači. V knihovně si můžete 
vypůjčit DVD, používat tiskárnu a kopírku a pocho-
pitelně tu můžete také nerušeně studovat. Občerst-
vení zajišťuje restaurace se samoobsluhou a kavárna, 
kde si můžete mezi kurzy nebo po vyučování dopřát 
šálek dobré kávy a probrat se svými novými přáteli 
z celého světa, co je právě nového.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min
Kurz IELTS  25 x 60 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

AUSTRÁLIE 

Gold Coast
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Ubytování
Hostitelská rodina
V rodinném prostředí budete mluvit anglicky hned od svého příjezdu a budete tak 
moci zlepšit své vyjadřovací schopnosti. Ubytování v hostitelské rodině je nejčastěji 
voleným druhem ubytování, protože umožňuje opravdu každodenní kontakt s ro-
dilými mluvčími. Rodiny vybrané naší školou žijí v obytných oblastech, maximálně 
hodinu od školy. Ubytování je v jednolůžkovém pokoji s polopenzí a možností vyu-
žití prádelny v domě.

Rezidence „Le Student 8“ (minimálně 2 týdny)
Tato luxusní rezidence patří mezi nejlepší v Melbourne. Le Student 8 nabízí ideální 
prostředí, kde si můžete užívat velké nezávislosti a zároveň využívat mnoho zaříze-
ní k odpočinku a zábavě s přáteli! Nachází se 30 minut jízdy autobusem od školy. 
Budete zde ubytováni v moderním a světlém jednolůžkovém pokoji (na požádání 
i dvoulůžkovém), kde budete mít k dispozici vlastní stůl, koupelnu a TV s plochou 
obrazovkou. Pokoje jsou plně klimatizované a najdete v nich minibar, mikrovlnnou 
troubu, dále telefon a internetové připojení za poplatek. Na každém patře je kuchyň, 
prádelna a společné prostory. Lůžkoviny a ručníky nejsou k dispozici, ale je možné 
je zakoupit na místě. Areál rezidence je celodenně hlídaný a najdete v něm vše, co 
potřebujete pro prázdniny snů: basketbalová hřiště, kulečník, stolní tenis, gril, bazén, 
tělocvičnu, restauraci/studentskou kavárnu, supermarket, arkádové hry, studentské 
centrum s internetovou kavárnou, studovnu a další.

Volný čas
Naše partnerská škola nabízí širokou škálu aktivit, z nichž většina je zdarma nebo 
jen za malý poplatek. Na programu je například Pilates, výlety nebo večerní aktivity. 
Návštěva Melbournského muzea Vás seznámí s domorodou kulturou, můžete zde 
zhlédnout i film v IMAX formátu. Tržnice Queen Victoria Market v centru Melbourne 
Vás zase okouzlí svojí živou a kosmpolitní atmosférou. Nesmíte vynechat ani čtvrť 
St. Kilda - donedávna ještě neslavnou část města, dnes přeměněnou na letovisko 
s množstvím barů, restaurací a kaváren. Samozřejmě by neměla chybět prohlídka 
města, výlet do údolí řeky Yarra na ochutnávku vín, případně plavby lodí po moři. 
V Melbourne je možné všechno, nudit se určitě nebudete!

Škola
Škola Embassy se nachází v srdci obchodního centra 
Melbourne, ve stejné budově jako další partnerské 
školy Dtudy Group, včetně Charles Sturt University-
,Taylor‘s College, Martin College a Australský Institut 
aplikovaných věd. Díky tomuto partnerství mohou 
studenti využívat několika způsobů, jak si vylepšit své 
jazykové dovednosti za hranicemi jazykového kurzu. 
V blízkosti školy naleznete také různé restaurace, ka-
várny a obchody, nechybí ani zastávky městské do-
pravy přímo u školy. Škola disponuje několika světlý-
mi a prostornými učebnami, studentskou klubovnou 
a počítačovou laboratoří, ketré přispějí k zlepšování 
Vaší angličtiny. Tradiční tabule jdou zde nahrazeny 
interaktivními obrazovkami. Ve škole najdete také 
odpočinkoý areál, kde si budete moci odpočinout 
mezi hodinami a setkat se s ostatními studenty. 
K dispozici je také Wi-Fi připojení k internetu zdarma.

Kurzy
Základní kurz  20 x 50 min
Polointenzivní kurz  24 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 4 volitelné předměty)
Intenzivní kurz  28 x 50 min 
 (20 zákl. kurz + 8 volitelné předměty)
Kurz IELTS  28 x 50 min
Cambridge přípr. kurz (FCE)  28 x 50 min 
 (20 FCE + 8 volitelné předměty)

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 22 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 15

Melbourne, druhé největší město Austrálie, je kosmopolitním
rezidenčním centrem s 3,6 miliony obyvatel. I se svými 
předměstími se rozkládá mezi vnitrozemskou australskou 
plošinou a mořem. Centrum města, které se nachází 
ve vnitrozemí, na řece Yarra, je směsicí elegantního 
architektonického kýče 19. století a masivních mrakodrapů.

Embassy English
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Ubytování
Hostitelská rodina
Prožívat každodenní život australské rodiny je opravdu nezapomenutelný zážitek. 
Velmi přívětiví obyvatelé Perthu Vás vřele přivítají a zajistí Vám autentický prožitek 
z Vašeho pobytu. Bydlet budete v jednolůžkovém pokoji s polopenzí a o ostatní 
pokoje se budete dělit s dalšími členy rodiny. Rodinná a uvolněná atmosféra Vám 
umožní mluvit anglicky se sebevědomím a využít tak i nově nabyté vědomosti. 
Do školy se dostanete v průměru za 30 minut městskou dopravou nebo na kole.

Student House Scarborough (od 18 let)
Toto ubytování Vám okamžitě učaruje! Barvami zářící studentská rezidence se na-
chází deset minut chůze od školy, v jedné z perthských čtvrtí plných obchodů, 
restaurací a zábavy. Skládá se ze sedmi pokojů, třech koupelen, dvou společných 
obývacích pokojů, a, jak velí australská tradice, koutku s venkovním grilem. Ten bude 
nepochybně místem setkávání nájemníků, pocházejících z celého světa! Interiéry 
jsou moderně zařízeny a budete se tu cítit „jako doma“. K dispozici Vám bude zadar-
mo prádelna a Wifi připojení na internet. Rezidence poskytuje ložní prádlo a ručníky 
a najdete tu i televizi s DVD přehrávačem. Díky tomuto přátelskému a přívětivém 
prostředí si svůj pobyt v Perthu užijete o to víc!

Rezidence „Western Beach Lodge“ (od 18 let)
Pouhých pár minut chůze od školy se nachází Western Beach Lodge, velmi pohos-
tinné zařízení, kde se střetávají cesty studentů a turistů z celého světa. V nabídce 
najdete jednoduché a čisté pokoje s palandami a sdílenými sprchami. Některé 
dvoulůžkové pokoje mají i soukromou koupelnu. Studenti zde mají k dispozici i po-
vlečení, čaj a kávu zdarma a je zde i možnost půjčení surfového vybavení. Placená 
prádelna je otevřena 24 hodin denně. Nabídku uzavírají plně vybavená kuchyně, 
přístup na internet, možnost půjčení osušek a samozřejmě nechybí ani barbecue. 
Ceny a informace na vyžádání.

Volný čas
Na jazykové škole Lexis English jste prakticky jednou nohou ve vodě! Vaše aktivity 
pro volný čas tak zřejmě budou směřovat k moři, vlnám, písku a slunečníkům. V této 
části Perthu se o veškerou zábavu starají pláže, plážové kavárny a moderní restaura-
ce, které lemují celé nádherné pobřeží. Surfování, windsurfing, plachtění, kiteboar-
ding, beach volejbal, projížďky na kole nebo jen procházky po pobřežních cestách… 
připravte si svaly! Jednou z nejzajímavějších možností je bezesporu vyjížďka lodí 
a pozorování delfínů a velryb v Indickém oceánu. Nebo výlet lodí na Rottnest Island, 
který Vám umožní poznat toto 19 km2 velké území, obydlené australskými Aborigin-
ci a domov úžasných slaných jezer. Ani večerní zábava nebude problém. Nespočet 
přímořských restaurací a barů a velké množství barbecue nabízí mnoho možností 
pro strávení volného času se studenty z celého světa. A samotný Perth také není 
daleko!

Škola
Naše partnerská škola se nachází na slavném Sunset 
Coast, nedaleko Scarborough Beach. Tento vyhláše-
ný pruh pobřeží přetéká radostí ze života v každou 
denní hodinu. Školu od pláže oddělují bary, kluby, 
restaurace a internetové kavárny. Budova školy leží 
pouhých 15 minut městskou dopravou od centra 
Perthu a najdete v ní deset světlých a pohodlných 
učeben. Všechny třídy jsou umístěny okolo prosluně-
né kryté terasy, kde se nachází i cafeterie. Studenti 

mají k dispozici i kuchyni a odpočinkový prostor, kte-
rý mohou využít k různým druhům zábavy v uvolně-
né atmosféře. Celá budova je pokryta WiFi signálem 
pro připojení na internet, využít lze i počítače připo-
jené k internetu. Vyjímečná pozice školy, v blízkosti 
pláží se odráží i v interiéru. Na stěnách visí surfová 
prkna a zářivé barvy zvýrazňují energii celé školy.
Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 (20 zákl. kurz + 5 „self study“)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE, CPE)  25 x 60 min 
 (20 FCE + 5 „self study“)
Kurz IELTS  25 x 60 min 
 (20 IELTS + 5 „self study“)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Většina australských měst leží na východním pobřeží. Perth 
se však nachází na pobřeží západním, blíže k Singapuru 
než k Sydney. Právě skutečnost, že leží tak trochu stranou, 
možná přispívá k jeho atraktivnosti.

Lexis English
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Ubytování
Hostitelská rodina
Jste ctižádostiví a flexibilní? Přáli byste si během svého pobytu vyzkoušet, jaké to je, 
být pravým Australanem? V tom případě je pro vás ubytování v australské rodině 
tím nejlepším řešením. Ochutnáte zdejší kuchyni, seznámíte se s místním obyvatel-
stvem, poznáte kulturu a historii Queenslandu… O exotické zážitky nebude nouze 
a hlavně budete moci uplatnit čerstvě nabyté jazykové znalosti v každodenní praxi. 
Bydlet budete ve vlastním pokoji s plnou penzí přibližně 15 minut chůze od školy.

Backpackers
Další možností je ubytování v backpackers, odkud je to pěšky jenom několk minut 
do školy i na pláž. Jsou zde jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Studenti 
mají k dispozici zařízené kuchyně, obývací pokoj s televizí, terasy, připojení k inter-
netu, kulečník a také zahradu s grilovacím koutkem. Další informace a ceny poskyt-
neme na požádání.

Volný čas
Sunshine Coast vás rozhodně nebude nudit! Po vyučování se můžete potápět, sur-
fovat, vyzkoušet si kitesurfing nebo jen tak odpočívat na pláži a do sytosti si užívat 
moře a sluníčka. Díky své jedinečné poloze přímo u Tichého oceánu je Maroochyd-
ore rájem pro milovníky vodních sportů. Ve městě panuje živá a veselá atmosféra 
a v místních kavárnách, klubech, restauracích nebo při náhodných oslavách na pláži 
zažijete s novými přáteli nezapomenutelné chvíle. Chcete-li poznat ta nejkouzelnější 
místa největšího ostrova světa, je pro vás jazykový pobyt na australském východním 
pobřeží skvělou příležitostí. Z Caloundry se snadno dostanete například do Bris-
bane, Noosy, Gold Coast nebo na ostrov Fraser Island, máme-li zmínit alespoň ně-
které z fantastických destinací snů. Pojďte s námi vstříc novým zážitkům! Experience  
something great!

Škola
Naše partnerská škola Lexis English leží v klidném 
a pro studium po všech stránkách ideálním prostře-
dí, asi 5 minut chůze od centra města. Je to moderní 
a velmi dobře vybavená škola. Má 12 světlých pro-
storných učeben, multimediální centrum, počíta-
čové zázemí s připojením k internetu a bezplatným 
WiFi připojením. Studenti mají k dispozici kuchyňku 
(káva a čaj zdarma), jídelnu s televizí, kulečník a stu-
dentskou kantýnu. Budova Lexis English leží vedle 
obchodního centra «Sunshine Plaza» v blízkozti 
četných kaváren a restaurací. Po vyučování můžete 
s kamarády relaxovat v rozlehlé školní zahradě nebo 
si jít zasportovat na některé ze zdejších hřišť. Anebo 
vyrazit rovnou na pláž, kam pěšky dojdete přibližně 
za 5 minut.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 (20 zákl. kurz + 5 „self-study‘‘)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min 
 (20 FCE + 5 „self-study‘‘)
Kurz IELTS  25 x 60 min 
 (20 IELTS + 5 „self-study‘‘)

Ve zkratce
Velikost školy: M -L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Na jihu Sunshine Coast, v jedné z nejkrásnějších částí 
Queenslandu leží jedna z nejúžasnějších destinací Austrálie 
- Maroochydore. Leží na pobřeží Korálového moře a spojuje 
v sobě kouzlo malého pobřežního městečka, dynamiku 
mladého města plného energie a neobvyklé přírodní 
prostředí.

Lexis English
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Ubytování
Hostitelská rodina
Ubytováním v hostitelské rodině zajišťuje naprostou integraci. Studenti bydlí v jed-
nolůžkových pokojích s polopenzí, o víkendech s plnou penzí. Hustá síť hromadné 
dopravy znamená, že cesta do školy trvá v v průměru 30 - 40 minut.

Student House Studyhouse
Nabízíme Vám bydlení v jednom ze tří sousedících studentských domů, které byly 
vybaveny pro Vaše maximální pohodlí. Jsou výhodně položeny, 10 minut chů-
ze od školy, přímo naproti Darling Harbour, v centru města. K volbě jsou jedno-, 
dvou- nebo třílůžkové pokoje. Plně vybavená kuchyně, koupelna, obývací pokoj s TV 
a počítač jsou sdíleny s ostatními spolubydlícími. Celý dům je pokryt WiFi a vstup je 
elektronicky zabezpečen magnetickým klíčem jenom pro oprávněně osoby. Počet 
míst je omezen, proto je důležité rezervovat s předstihem.

Rezidence ELC
Velmi komfortní apartmány se nacházejí v moderní studentské rezidenci v centru 
Sydney, 10 minut chůze od budovy školy. Zde můžete bydlet v jednolůžkovém po-
koji se soukromou koupelnou v apartmánu sdíleném s dalšími 5 studenty. V blízkosti 
jsou MHD, obchody a restaurace. Apartmány jsou klimatizovány a patří k nim vel-
ká, dobře vybavená kuchyň. V budově jsou velká společenská zóna, venkovní místo 
na grilování, místnosti pro hry a sledování TV, které umožňují setkávání s ostatními 
nájemníky. Recepce je přístupná 24h denně. Ve společných prostorách je k dispozici 
Wi-Fi připojení, v pokojích připojení pomocí LAN kabelu. Pokoje jsou uklízeny jed-
nou týdně, prádlo si vyperete za poplatek v prádelně. V budově je i úschovna kol.

Studentský dům CozzyStay (minimálně 4 týdny)
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Škola nabízí bohatý program pro volný čas – od prohlídek města přes sport až po ak-
tivity kulturní. Značná část nabídky je už zahrnuta v ceně kurzu či pod 20 AUD. Při 
použití hromadných dopravních prostředků i při ubytování a vstupech mohou navíc 
studenti počítat s příjemnými slevami. Podnebí v Sydney je v létě teplé a v zimě mír-
né. Je to moderní, vzrušující město, které i přesto má mimořádně krásnou přírodu. 
Nabídka kulturních a zábavných aktivit je stejně široká jako kdekoliv jinde ve světě. 
Najdete tu všechno od fantastických pláží přes nakupování na úrovni, krásnou příro-
du, pětihvězdičkové restaurace, nejlepší noční kluby až po kurzy jógy - vše v jednom 
městě.

Sydney je multikulturní metropole, která se otevírá směrem 
k oceánu, k ráji surfařů za neuvěřitelných západů slunce. 
Na východním pobřeží Austrálie, pouze několik kilometrů 
od neuvěřitelných Modrých hor, Vás přivítá největší australské 
město.

English Language Company

Škola
Naše partnerská škola ELC se nachází v centru města, 
přímo v srdci nákupní a zábavní čtvrti Sydney. Ikonic-
ká budova opery, Harbour Bridge či Darling Harbour 
a ostatní turistické atrakce na dosah ruky. Nedaleko 
se nachází i autobusové a hlavní vlakové nádraží 
a zastávky autobusů, do dvou minut chůze. Vysokce 
zkušení lektoři školy ELC se zaměřují na praktické uži-
tí jazyka. 22 pohodlných učeben je plně vybaveno, 
studentům je k dispozici mediatéka s internetovým 
připojením zdarma, kuchyň a společenská místnost. 
Ve škole najdete i pracovní agenturu a cestovní kan-
celář, která vám během i po skončení kurzu pomůže 
s organizací jakékoliv cesty. ELC nabízí vysokou úro-
veň výuky, osobní přístup a skvělé nabídky kurzů.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 (15 zákl. kurz + 5 Speciální kurz + 5 volitelné předměty)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 60 min 
 (20 FCE + 5 volitelné předměty)

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 24 let
Úrovně znalostí: pokročilá úroveň
Třída: 15

AUSTRÁLIE 

Sydney
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Ubytování
Hostitelská rodina
Rodiny jsou vybírány podle přísných kritérií tak, aby ubytování umožňovalo studen-
tům v praxi používat angličtinu, a zároveň jim nabízelo nejlepší podmínky pro po-
znání zvyků obyvatel Sydney. Studenti mají samostatný pokoj s polopenzí během 
týdne.

Rezidence, backpacker (od 18 let)
Velmi pohodlná a mladými zahraničími studenty vyhledávaná rezidence je ideálním 
místem, kde se seznámíte s lidmi z různých koutů světa, strávíte příjemné společné 
večery či si společně zasportujete. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových či dvou-
lůžkových pokojích se snídaní. V rezidenci je zdarma přístup na internet pomocí WiFi 
a je Vám k dispozici společná kuchyně, placená prádelna, lůžkoviny (výměna každý 
týden) a jednou týdně je rovněž zajištěn úklid společných prostor. V každém pokoji 
se nachází televize a lednice. Velikou výhodou je poloha rezidence, pouhých 5 minut 
pěší chůze od školy a 10 minut od pláže!

Rezervace ubytování je nutná minimálně na 4 týdny. Ceny a dodatečné informace 
Vám budou poskytnuty na požádání.

Volný čas
„Boomerang Club“ nabízí úplný program aktivit a akcí, aby studenti mohli vytěžit 
maximum ze svého pobytu v Sydney. Město překypuje možnostmi, jež plně uspo-
kojí sportovce, fandy plážových činností a nečinností, stejně jako ty, kteří vyhledávají 
společenskou zábavu. Sydney je stále kulturním centrem Austrálie a má širokou na-
bídku koncertů, kin, divadelních a jiných představení a dalších kulturních akcí, jejichž 
prostřednictvím můžete objevit kosmopolitní bohatství jednoho z nejkrásnějších 
měst světa.

Bondi Junction je zdaleka jednou z nejpopulárnějších čtvrtí 
v Sydney. Vzdálená jen 10 minut od centra města a oblíbená 
díky pláži, která patří k těm nejkrásnějším úsekům moře 
a písku. 

Navitas English Bondi

Škola
Škola je umístěna v srdci obchodní zóny čtvrti Bondi 
Junction. V její blízkosti se nacházejí obchody i pro-
vozovny nejrůznějších služeb. A především, dopra-
vou je to odtud pouze několik minut do centra měs-
ta a, v opačném směru, na pláž. Škola nabízí široké 
spektrum typů kursů, zasazených do zcela profesio-
nálního rámce a velmi dobrého prostředí. Organizuje 
zejména úvodní nebo pokračovací kursy určené pro 
učitele angličtiny (CELTA). Učebny jsou světlé a velice 
pohodlné. Škola dává k dispozici jazykovou labora-
toř, multimediální učebnu a společenské místnosti, 
kde se můžete setkávat s ostatními studenty, účast-
nit se debat v „Conversation Club“ nebo si napláno-
vat svůj volný čas, třeba s využitím nabídky činností 
v rámci školou nabízeného „Boomerang Club“.

Kurzy
Intenzivní kurz  25 x 60 min 
 

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 18

AUSTRÁLIE 

Sydney
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Ubytování
Hostitelská rodina
Novozélanďané jsou velmi přívětiví a pohostinní. Ubytování v rodinách má spoustu 
výhod. Cizí řeč si například denně procvičujete v běžných situacích, navíc nabízejí 
rodiny polopenzi, což asi potěší především vaši peněženku. Bydlení je v jednolůžko-
vých pokojích a cesta do školy trvá asi 30-45 minut městkou hromadnou dopravou.

Rezidence
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Nový Zéland nabízí nepřeberné množství sportovních, kulturních a společenských 
aktivit pro volný čas. Samotná škola jich každý týden pro studeny připravuje celou 
řadu. Navíc najdete v Aucklandu plno hospod, barů a nočních klubů známých živou 
hudbou. Rozsáhlé jsou i možnosti kulturního vyžití: v Aucklandu se nachází spousta 
kin a divadel. Ten, kdo touží po zelené oáze, najde klid v nádherných městských 
parcích. Subtropické klima a bezprostřední blízkost Tichého oceánu přejí v oblasti 
Coromandel, vzdálené jednu hodinu, či v zátoce Bay of Islands vodním sportům jako 
je například surfování.

Škola
Škola NZLC leží v blízkosti živého mořského pobřeží 
i vlakového nádraží Britomart, v moderní a dynamic-
ké čtvrti v centru Aucklandu. Budete zde mít spoustu 
možností, jak ze svého kurzu angličtiny vytěžit maxi-
mum – jedná se především o přístup do knihovny, 
do počítačové učebny s WiFi, do konferenční míst-
nosti a do moderního multimediálního sálu. Škola 
nabízí i informační centrum, kde se dozvíte vše o vý-
letech a volnočasových aktivitách, a útulnou spo-
lečenskou místnost, v níž se potkávají a seznamují 
studenti z celého světa. K dispozici je také zcela nově 
zrekonstruovaný bazén a tělocvična nacházející se 
jen kousek od školy, což je ideální pro odreagování 
se po výuce!

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  23 x 60 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  23 x 60 min
TOEFL-kurz  23 x 60 min
TOEIC kurz  2 x 60 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

Na severním ostrově Nového Zélandu nalezneme město 
Auckland. Je to dítě moře, neboť je téměř úplně obklopeno 
Tichým oceánem a Tasmánským mořem. Před asi 50 000 lety 
vytvořil výbuch sopky onen zvláštní reliéf aucklandského kraje, 
kde se střídají malé kuželovité hory pokryté bujnou vegetací 
a ostrůvky rozeseté daleko do moře.

NZLC

NOVÝ ZÉLAND 

Auckland
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Ubytování
Hostitelská rodina
V novozélandských rodinách, které jsou dobře známé svou pohostinností, poznáte 
„přímou metodou“ pověstný „kiwi way of life“. Získáte šanci optimálně zdokonalo-
vat své jazykové znalosti v autentických podmínkách i možnost důvěrně se sezná-
mit s velmi atraktivní kulturou. Studenti jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích 
a mají zajištěnou polopenzi.

Rezidence „Reaver‘s Lodge“
Naše partnerská škola nabízí tuto rezidenci pro nezávislé studenty. V rezidenci se 
nachází 90 jednolůžkových pokojů s vlastní koupelnou, malou ledničkou, povleče-
ním, nádobím a příbory. Jídlo si můžete vařit ve společné kuchyni. V jídelně se pak 
snadno seznámíte s dalšími studenty. K rezidenci patří také obývací pokoj, televizní 
místnost a bazén. Vnitřní dvůr Vám umožní odpočinek a relaxaci na sluníčku. Budova 
leží přímo v centru Queenstownu a tedy nedaleko od školy.

Volný čas
Naše partnerská škola v Queenstownu nabízí obsáhlý a pestrý program aktivit pro 
volný čas – bungee jumping, rafting, kajak, projížďky na koních, seskoky padákem, 
horská kola, výlety na plachetnici…Kromě toho je každý týden k dispozici nový pro-
gram kulturních aktivit v centru města i ve škole (bar, café, večírky s grilováním…). 
A večer si můžete vyjít s přáteli do jedné z četných kaváren nebo barů. V zimě oče-
kávají lyžaře a snowboardisty vynikající sjezdovky.

Queenstown s mnohaletou silnou tradicí maorské kultury 
je magickým městem, které odedávna přitahovalo 
dobrodruhy, zlatokopy, filmové režiséry, milovníky vína 
i hollywoodské hvězdy.

Southern Lakes English College

Škola
Škola se nachází v centru města, v blízkosti obchodů, 
bank, parků, kaváren a restaurací. Southern Lakes je 
záměrně koncipovaná pro nevelký počet studentů, 
nabízí optimální podmínky pro studium a především 
výtečné lektory. Skládá se z 6 vyučovacích tříd, spo-
lečenské místnosti s kuchyňským koutem a ping-
-pongovým stolem. Ve stejné budově mají studenti 
k dispozici připojení k WiFi. Účastníci kurzů profitují 
ze zvýhodněných tarifů v Queenstown Gym a v Dis-
covery Lodge.

Kurzy
Základní kurz  15 x 55 min
Intenzivní kurz  25 x 55 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  25 x 55 min
Kurz IELTS  25 x 55 min
TOEIC kurz  25 x 55 min 
 (15 zákl. kurz + 10 TOEIC)
Angličtina + golf  15 x 55 min + Golf (3x/týd.)
Angličtina + Ragby (6.4.-28.8.15/31.8.-18.12.15)   
 15 x 55 min
Angličtina + Víno  15 x 55 min
Angličtina + Mountain Biking (5.1.-29.5.15/14.9.-18.12.15) 
 15 x 55 min + Mountain Biking (5x/týd.)
Angličtina + Lyžování/Snowboard (8.6.-18.9.2015)   
 15 x 55 min + Ski/Snowboard (5x/týd.)

Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

NOVÝ ZÉLAND 

Queenstown
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Ubytování
Hostitelská rodina
Úplné ponoření do kultury dané země je jistě jedna z nejlepších možností, jak se 
naučit cizí jazyk. Pobytem v novozélandské rodině poznáte zevnitř způsob života 
zdejšího obyvatelstva, jejich zvyky, kulinářské tradice a prožijete obohacující zkuše-
nost. Je to také příležitost, jak si procvičit angličtinu v každodenním autentickém 
kontextu. Rodiny bydlí maximálně 30 minut od školy. Budete ubytováni v jednolůž-
kovém pokoji s polopenzí během týdne a s plnou penzí o víkendu.

Rezidence
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Škola NZLC Wellington klade důraz na volnočasové, společenské a sportovní ak-
tivity: jsou totiž vynikající příležitostí, jak si procvičit angličtinu mimo školu. Jízda 
na horském kole v Wellington hills nebo objevování místní flory v městských parcích 
a okolních lesích nebo jízda na kajaku v jedné z mnoha zátok kolem pobřeží měs-
ta, volba je vaše! Od lyžování po procházky národním parkem, exkurze za vínem či 
vodní sporty, je nemožné využít všech nabídek, které Wellington nabízí. Po dnech 
plných dobrodružství můžete večer strávit grilováním, návštěvou kina nebo divadla, 
či ochutnávkou těch nejlepších novozélandských vín s přáteli.

Škola
NZLC Wellington se nachází v srdci „Courtenay Pla-
ce“, jedné z nejrušnějších a nejživějších čtvrtí města, 
pouze pár minut pěšky od řady kaváren a restaurací. 
Škola sídlí v moderní budově a disponuje světlými 
prostornými třídami. Studenti mají k dispozici počí-
tačovou místnost s přístupem na WiFi zdarma, spole-
čenskou místnost, pingpongový stůl a kavárnu, kde 
se mohou lépe poznat ti, co sem přijíždějí ze všech 
koutů světa.

Kurzy
Základní kurz  15 x 60 min
Intenzivní kurz  23 x 60 min
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  23 x 60 min

Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

41°16’ zeměpisné šířky… Jih! Wellington je nejjižnější hlavní 
město naší planety. Leží na místě, kde se střetává Tasmánské 
moře a Tichý oceán. Wellington je situován u ústí Cookova 
průlivu na jižním cípu Severního ostrova.

NZLC

NOVÝ ZÉLAND 

Wellington
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Škola
Naše partnerská škola LAL byla založena v roce 1995. 
Škola má doslova ideální polohu – nachází se v srd-
ci trendové městské části Sea Point, v klasické, ele-
gantní budově, pouhých pár minut autem od centra 
města. Známé kapské pláže Clifton a Camps Bay jsou
vzdáleny jenom 10 minut veřejnou dopravou. O po-
hodlí studentů se stará moderní vybavení školy s 16 
učebnami, společenskou halou s televizí, místností 
pro zábavu s billiardovými stoly, bazénem a zahra-
dou, kde se pořádají barbecue. WiFi a přístup na in-
ternet jsou zdarma. Využívání tohoto zázemí vám 
umožní setkávání s ostatními studenty z celého 
světa i mimo hodiny! LAL Cape Town Vám pomůže 
také s přípravou Vašich dalších jihoafrických dobro-
družství: v kanceláři aktivit si můžete rezervovat Vaše 
výlety a exkurze, pronajat auto a nechat si poradit 
s cestováním.

Kurzy
Základní kurz  20 x 45 min
Intenzivní kurz  30 x 45 min
Business kurz  30 x 45 min 
 (20 zákl. kurz + 10 Business)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)  30 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 30 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

Ubytování
Hostitelská rodina
Všechny hostitelské rodiny v Kapském Městě bydlí cca 20 minut od centra veřej-
nou dopravou. Naši partneři vybírají rodiny velmi pečlivě a pravidelně je prověřují. 
Studentům se tak nabízí maximální komfort a přímý kontakt s místními obyvateli, 
jejich zvyky a samozřejmě jazykem. Ubytování v rodinách je proto tím nejlepším 
způsobem, jak trénovat své jazykové znalosti i mimo školní vyučování. Studentům 
jsou v rodinách k dispozici jednolůžkové pokoje s polopenzí.

Rezidence
Off Campus

Rezidence, která se nachází mimo areál školy těží z výhodné polohy v módní čtvrti 
Sea Point. Cesta do školy zabere pouhých 5 minut chůze a do centra města za nej-
většími atrakcemi trvá cesta 10 minut autobusem. V rezidenci jsou jedno- a dvou-
lůžkové pokoje se soukromou nebo sdílenou koupelnou. Snídaně je v ceně a ostatní 
jídlo si můžete uvařit ve sdílené kuchyňce. Rezidence má velkou společenskou míst-
nost vybavenou televizí a bazén.

Rezidence On-Site
Více informací na našich webových stránkách.

Volný čas
Škola v rámci svého programu na celý týden nabízí také řadu aktivit pro volný čas, ať 
už jde o sport, společenské akce nebo kulturní příležitosti. Vedle početných výletů 
– jako např. na pláž Boulder Beach, do městečka Hermanus na pozorování velryb 
nebo na ostrov Robben Island – jsou trumfem Kapského Města hlavně různé spor-
tovní aktivity: golf, surfování, jízda na koni, tenis, potápění…Večer, po tom co jste si 
užívali na pláži, můžete s přáteli ochutnat silné aroma místního Chardonnay nebo se 
nechat unést smyslnou hudbou živenou tradicemi a pevně jako strom zakořeněnou 
v srdci Afriky.

LAL

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 

Kapské Město
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Škola
Naše partnerská škola se nachází v srdci obytné části 
na jihu Nového Dillí v přízemí renovované budovy. 
K dispozici budete mít 13 světlých a klimatizova-
ných učeben, počítačovou laboratoř, studentskou 
místnost, kuchyni s automaty na občerstvení a pří-
stup na internet zdarma pomocí WiFi. V knihovně 
naleznete množství knih a také DVD, která si můžete 
prohlédnout na instalovaných obrazovkách. V patiu 
před školou se během přestávek a po vyučování 
setkávají účastníci aby si popovídali. Výběrem kur-
zu angličtiny v Indii si volíte neobvyklou zkušenost. 
Budete v kontaktu se studenty ze střední Asie, Dál-
ného Východu, Jižní Ameriky, Afriky, Evropy a hlavně 
spoustou Indů, kteří navštěvují kurzy s odhodláním 
a zájmem. To Vám zároveň umožní rozeznat různé 
kulturní vlivy, které tvoří tuto obrovskou zemi.

Kurzy
Základní kurz  17 x 50 min
Polointenzivní kurz  24 x 50 min
Intenzivní kurz  30 x 50 min
Angličtina + Jóga  24 x 50 min
Kurz TESOL(Teachers of English   
to Speakers of Other Languages)  30 x 50 min
Kurz komunikace (Hindi)  15 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

Dva nebo tři moduly na výběr z dvaceti tematických progra-
mů jako: profesní angličtina (obchodní etika v Indii, rozvoj 
osobnosti) / komunikace (komunikace po anglicku, konver-
zace, porozumění) / humanitní vědy (angličtina a jóga).

V hlavním městě Indie se posvátné krávy stále úplně 
svobodně procházejí ulicemi. Nové Dillí vítá své návštěvníky, 
kteří se zde setkávají složitými protiklady - hektickým 
moderním městem na straně jedné a symboly starodávné 
filozofie a kultury na straně druhé.

ILSC Education Group

INDIE 

Nové Dillí

Ubytování
Hostitelská rodina
Naše partnerská škola pečlivě vybrala rodiny s pohodlným ubytováním, které žijí 
v blízkosti školy. Díky tomu budete mít možnost objevit životní styl obyvatelů Nové-
ho Dillí, poznat jejich každodenní život a mluvit anglicky v přívětivém prostředí. By-
dlení je v jednolůžkovém pokoji a cesta do školy by neměla trvat déle než 30 minut.

Sdílené byty (od 18ti let)
Škola má k dispozici v blízkosti studijního centra k dispozici několik komfortních 
bytů vzdálených do 10 minut od školy. Jedno nebo dvoulůžkové pokoje s vlastní 
nebo sdílenou koupelnou umožní mezinárodním studentům zažít pocit nezávislo-
sti. S dalšími účastníky budete sdílet velký obývací pokoj s jídelním stolem a dvě-
ma pohovkami. Využít můžete i plně zařízenou kuchyň, televizi a DVD přehrávač. To 
vše a balkón s výhledem na park dělají se sdílených bytů velmi oblíbenou variantu 
ubytování. Denně jsou dodávány lahve s pitnou vodou, je možné využít i placenou 
službu na praní prádla.

Hotel
Pokud si přejete ubytování v hotelu, naše partnerská škola dodá adresy hotelů. Více 
informací a ceny na vyžádání.

Volný čas
Rozsáhlý program pro volný čas, připravený školou zahrnuje: sportovní události, di-
vadelní hry, návštěvy kina, semináře o životě v Indii a další události, které Vám umož-
ní poznat indickou kulturu. Exkurze Vás zavedou mimo jiné k největší mešitě v Indii 
v muslimské části města, do supermoderního metra, typického bazaru, na pikant-
ní večeři nebo na projížďku městem v rikše. Nové Dellí je svou pozicí ideálním vý-
chozím bodem pro výlety do Himáláje, k pramenům Gangy, starodávným městům 
Rajasthanu nebo do Zlatého Amritsarova chrámu v Rishikeshi, místa pro milovníky 
jógy. Můžete se vydat i na jih na pláže a do přírody. Během pobytu v Novém Dillí 
se můžete seznámit se vším, co dělá Indii Indíí - Ayurveda, jóga, meditace, tradiční 
tance a hudba, kurzy vaření - to vše Vám pomůže pootevřít dveře k objevení této 
starodávné civilizace a jejích pokladů.



OSOBNÍ ÚDAJE

m Ž     m M Příjmení: Jméno:

Datum narození (D.M.R): Státní příslušnost: Profese:

Ulice, č.p.:  PSČ, Obec, Země:

Země a místo narození: Mateřský jazyk:

Mobil: Pevná linka:

E-mail:

Kontaktní osoba po dobu jazykového pobytu (Příjmení, jméno, mobil):

Stupeň jaz. znalostí             m začátečník          m zákl. úroveň          m nižší střední          m střední          m vyšší střední          m pokročilá          m velmi pokročilá

KURZ

Místo pobytu, škola:    Druh kurzu:

Datum začátku kurzu:  Datum konce kurzu:  Počet týdnů:

Místo pobytu, škola:  Druh kurzu:

Datum začátku kurzu:  Datum konce kurzu:  Počet týdnů:

UBYTOVÁNÍ

Datum příjezdu:  Datum odjezdu:  Počet týdnů:

 Hostitelská rodina m Jednolůžkový pokoj m Dvoulůžkový pokoj  Snídaně  Polopenze  Plná penze

 Rezidence m Jednolůžkový pokoj m Dvoulůžkový pokoj

 Sdílený byt m Jednolůžkový pokoj m Dvoulůžkový pokoj

Datum příjezdu:  Datum odjezdu:   Počet týdnů:

 Hostitelská rodina m Jednolůžkový pokoj m Dvoulůžkový pokoj  Snídaně  Polopenze  Plná penze

 Rezidence m Jednolůžkový pokoj m Dvoulůžkový pokoj

 Sdílený byt m Jednolůžkový pokoj m Dvoulůžkový pokoj

 Bez ubytování   Jiné:

Přání v souvislosti nekuřáci  m ano m ne m nezáleží se studenty m ano m ne m nezáleží m jsem vegetarián
s rezervací host. rodiny s dětmi    m ano m ne m nezáleží  domácí zvířata m ano m ne m nezáleží m jsem kuřák

Řídím se touto dietou:

Mám alergii / potřebuji zdravotní péči:

Moje hoby, zájmy:

Jiná přání:

DOPRAVA / LETIŠTNÍ TRANSFERY

Žádám o cenovou nabídku na letenku m ano, s odletem z:  m Ne

Žádám letištní transfer m u příletu m u odletu m Ne

POJIŠTĚNÍ

m Žádám pojištění storna v případě neúspěchu u zkoušek

m Odkud znáte Bavard Languages?

Slevový kód:

Svým podpisem potvrzuji, že jsem si prečetl, rozuměl a akceptuji Všeobecné smluvní podmínky. Konzultace a rezervace provedena
Datum: touto  partnerskou organizací:

Podpis:
(za neletilé podepisují rodiče nebo zákonný zástupce)

Zašlete tento formulář na adresu uvedenou na zadní straně. 

Přihlašovací formulář



Bavard Languages s.r.o. 
Tel.: +420 222 251 500 

E-mail: info@bavardlanguages.cz

www.bavardlanguages.cz

Jste připraveni na dobrodružství? 


